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മെഡ്ധിക്കുല് സ്സമരം ഉയര്ത്തിയ 

[പശ”നങ്ങള് 

കേരളത്തിലെ മെഡിക്കല് വിദ്യാര്ഥികഠം 38 ദിവസമായി നടത്തി 

വന്നിരുന്ന സമരം ആരോഗ്യവകുപ്പുമ്രന്തിയുമായി സമരനേതാക്കളും 

മധ്യസഥന്മാരായ ചില ഡോക്ടര്മാരും നടത്തിയ ചര്ച്ചയെത്തുടര് 

ന്ന” പിന്വലിച്ചിരിക്കയാണ് . കേരള മെഡിക്കല് (പാക് ടീഷണേഴ്സ് 

ബില്ലിലെ വിവാദ വകുപ്പപുകഠം പിന്വലിക്കുക, ആയുര്വേദ-ഹോ 

മിയോ വിദ്യാര്ഥി കഠംക്ക” നല്കിവരുന്ന സര്ജറി പരിശീലനം അവ 

സാനിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങഠം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് മെഡി 

ക്കല് വിദ്യാര്ഥികഠം പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിച്ചത് . സമരത്തി നാസ്പദമായ 

മെഡിക്കല് ബില്ല” കഴിഞ്ഞ ഗവണ്മെന്റിന്െറ പരിഗണനയിലുൂണ്ടാ 

യിരുന്നതാണെന്ന് സമരം ആരംഭിച്ചപ്പോഠം തന്നെ ആരോഗ്യവകുപ്പു 

മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. കേരളത്തിന് മൊത്തം ബാധകമായ 

മെഡിക്കല് പ്രാക്ടീഷണേഴ്സ് ബില്ലിന് രൂപം നല്കമ്പോഠം ബ 

ന“ധപ്പെട്ട സംഘടനകളുമായി ചര്ച്ച നടത്തുന്നതാണെന്നും ആയുര് 

വേദ-ഹോമിയോ വിദ്യാർഥികഠംക്ക് നല്കിവരുന്ന സര്ജറി പരിശീല 

നം ഹെല്ത്ത് സ്ര കട്ടറിയ്യടെ പഠനറിപ്പോര്ട്ടിന്െറ അടിസ്ഥാന 

ത്തില് പരി ശോധിക്കുന്നതാണെന്നും മന്ത്രി ഉറപ്പുനല്കിയതിനെ 

തുടര്ന്നാണ് സമരം അവസാനിച്ചത് . 

സമരത്തില് ഏര്പ്പെട്ടവരും അതിനെ എതിര്ത്തവരുമായ മെഡി 
ക്കല് വിദ്യാര്ഥികളും സമരത്തോടനുഭാവം രേഖപ്പെടുത്തിയ ഡോകടര് 
മാരുടെ സംഘടനാനേതാക്കളും സര്ക്കാരും സമരത്തി നാസ്പദമായ 

(പശ് നങ്ങളുടെ കാര്യത്തില് ഏകാഭി (പായക്കാരായിരുന്നു എന്നതാണ്" 
മെഡിക്കല് സമരത്തിന്െറ സവിശേഷത. വിവിധ വൈദ്ൃശാസഴ്രതശാ 
ഖകഴം തമ്മില് കൂട്ടികുഴക്കുന്നതിനോടായിരുന്നു മെഡിക്കല് വിദ്യാര് 
ഥികഠംക്കും ഡോക്ടര്മാര്ക്കും ശക്തിയായ എതിര്പ്പുണ്ടായിരുന്നത് . 
സങ്കര വൈദ്ൃയശാസ് (തസ്രമ്പദായം വളര്ത്തിയെട ക്കുക ഗവണ്മെന്റി 
ന്െറ നയമല്ലെന്ന്” ആരോഗ്യവക ഉപ്പ”മ്രന്തി (പസ് താവിച്ചിരുന്നു. ആ 
ധുനിക ശസ്്ത ക്രിയയില് തങ്ങഴംക്കു ലഭിക്കുന്ന പരിശീലനം 
ശസ് (ത്ര്രിയ ആവശ്യമുള്ള രോഗങ്ങം കണ്ടുപിടിച്ച" ആധുനിക വൈ 
ദൃയചികില്സ നടത്തുന്നവര്ക്ക്” റഫര് ചെയ്യുന്നതി നുവേണ്ടി മാത്രമേ 



കു 

തങ്ങഠം (പയോജനപ്പെടുത്തുകയുള്ളൂ എന്ന് ആയുര്വേദ വിദ്യാര്ഥി 
കളും വ്യക് തമാക്കിയിരുന്നു . അഭിപ്രായവ്യത്യാസമില്പാത്ത പ്രശ്ന 
ങ്ങളെച്ചൊല്പിയുള്ള സമരം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു മാസക്കാലത്തിലേറെ 
നീണ്ടുപോയതെന്ന” ഇനിയും വൃക തമല്പ. സമരം അവസാനിച്ച സ്ഥി 
തിക്ക്” അതേപ്പററി ചര്ച്ചചെയ്തീട്ട് (പയോജനവും ഇല്ല. 

(പസക”തങ്ങളായ (പശ ”നങ്ങഠം 

സമരകാലത്ത” സമരത്തിലേര്പെട്ടവരും അതിനെ എതിര്ത്തവരും 

പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്ന പ്രസ്താവനകളിലും പ്രരതക്കുറിപ്പുകളിലും 

മററും പൊതുജനാരോഗ്യവും വൈദ്യവിദ്യാഭ്യാസവദുമായി ബന്ധ 

പ്പെട്ട നിരവധി (പസകതങ്ങളായ പ്രശ് നങ്ങഠം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. സമ 

രം അവസാനിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഇവയെല്ലാം വിസ്മൃതിയില് ലയിക്കാ 

നാണ് സാധ്യതയെന്നാണ് മുന്കാല അനുഭവങ്ങഠം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. 

എന്നാല് പൊതുജനാരോഗ്യ സംവിധാനം ജനകീയവല്കരിക്കാന് ശ്രമി 

ച്ചുവരുന്ന (പസ്ഥാനങ്ങഠംക്കും വ്യക് തികഠംക്കും മെഡിക്കല് സമരം 

ഉയര്ത്തിയ പ്രശ്നങ്ങഠം അവഗണിക്കാന് നിവൃത്തിയില്ല. ഇവയില് 

ചിലവ പരിശോധിക്കുന്നതി നുള്ള ഒരു ര്രമമാണ് അവിടെ നടത്താനൃ 

ദ“ദേശിക്കുന്നത്. 

 പത്തുവര്ഷത്തില് കൂടുതല് ആധുനിക ചികില്സ നടത്തിവരു 
ന്ന “വ്യാജമഡാക്ടര്മാര്*ക്ക് അംഗീകാരം നല്കുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥ 

അടങ്ങിയ ബില്ലും ഗവണ്മെന്റിറന്െറ പരിഗണനയിലുണ്ടെന്നാണ” 

സമരത്തിലേര്പ്പെട്ടിരുന്നവര് ആരോപിച്ചത്” . ഇത് തങ്ങളുടെ ഭാവി 

തൊഴില്സാധ്യത കുറയ്ക്കുമെന്ന് മെഡിക്കല് വിദ്യാര്ഥികഠം ഭയ 

പ്പെട്ടു. കേരളത്തില് എം. ബി. ബി. എസ്. ബിരുദധാരികഠം ആവ 

ശൃത്തില് കുടുതലുണ്ടെന്നും “വ്യാജ ഡോക്ടര്മാര്ക്ക്” അംഗീകാരം 

നല്കുന്നത് ന്യായീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും അവര് വാദിച്ചു. ഭോര്കമ്മി 

ററി ശുപാര്ശ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡോക്ടര് , ജനസംഖ്യാനൂപതേം(1.3500) 

കേരളം വളരെ മുമ്പുതന്നെ കൈവരിച്ചുകഴിഞ്ഞതായി ചൂണ്ടിക്കാണി 

ക്കപ്പെട്ടു” ഡോക്ടര്മാര് കേരളത്തില് ആവശ്യത്തി ലേറെയുണ്ടെന്ന് തൃ 

ന്നു പറഞ്ഞതുവഴി ബോധപൂര്വമായിട്ടല്ലെങ്കിലും ആരോഗ്യരംഗത്ത” 

അവശ്യം പാലിച്ചിരിക്കേണ്ട മാനുഷിക വിഭവാസൂ(തണത്തിന്െറ മേഖ 

ലയിലേക്ക് മെഡിക്കല് വിദ്യാര്ഥികരം വിരല് ചുണ്ടുകയായിരുന്നു. 

ചികില്സാ സംവിധാനം 

ഡോക്ടര്മാര്ക്ക് പുറമെ, നഴ”സുമാര് , ഫാര്മസിസ് ററുകാഠം, 

റേഡിയോളജിസ് ററുകഠം, ലബേറേട്ടറി ടെക”നീഷ്യന്മാര് തുടങ്ങിയ 

പാരാമെഡിക്കല് വിഭാഗത്തില്പ്പെട്ടവരും (പത്യേക പരിശീലനമൊ 

ന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത ആസ്പ്രതി ജീവനക്കാരും ചേര്ന്നാണ് ആരോ 

ന" 
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ഗൃശു(ശ്രൂഷാ രംഗത്ത് മനുഷ്യവിഭവശേഷിക്ക് രൂപം നല്കുന്നത് . 

വിവിധ വിഭാഗത്തില്പെട്ട ആരോഗ്യരപവരത്തകരുടെ അനുപാതം ശാ 

സ്ധ്തീയവും യുക്തിസഹവുമായി നിലനി റുത്തിക്കൊണ്ട്” മാത്രമേ 

കാര്യക “ഷമതയുള്ള ചികില്സാസംവിധാനം കെട്ടിപ്പടുക്കാനാവൂ. മെ 

ഡിക്കല്-പാരാമെഡിക്കല് വിഭാഗത്തില്പെട്ടവരുടെ വിതരണം (്രമീ 

കരിക്കേണ്ടത” ഒരു പിരമിഡിന്െറ രൂപത്തിലാണ് . പിരമിഡിന്െറ 

ഏററവും ഉയര്ന്ന തട്ടിലാണ്” ദീര്ഘവും സങ്കീര്ണവുമായ പരിശീല 

നം ആവശ്യമുള്ള ഡോക്ടര്മാരുടെ സ്ഥാനം . ഇതിന് താഴെയായി ന 

ഴ"സുമാര് , ഫാര്മസിസ് ററുകഠം തുടങ്ങിയവരും. പിരമിഡിന്െറ അ 

ടിത്തറയിലായി ആസ്'പ്രതി ജീവനക്കാരും വരുന്നു. വിവിധ വിഭാഗ 

ത്തില്പെട്ടവരുടെ എണ്ണത്തിലുള്ള അനുപാതം പിരമിഡിന്െറ രൂപ 

കല്പനയില് നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നതാണ് . ഡോക് ടര്മാരൂടെ എണ്ണം 

മററു വിഭാഗത്തില് പെട്ടവരുടേതിനേക്കാഠം താരതമ്യേന കുറവായി 

രിക്കും. 

ഇന്ത്യയടക്കമുള്ള മിക്ക അവികസിത രാജ്യങ്ങളിലും ആരോഗ്യ 

പിരമിഡ് അശാസ് സ്രീയമായ ആസൂത്രണവും തെററായ മുന്ഗണനാ 

(കമവുംമുലം വികലമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കയാണ് . പല രാജ്യങ്ങളിലും വി 

വിധ വിഭാഗത്തില്പ്പെട്ട ആരോഗ്യ പ്രവര്ത്തകര് തമ്മില് അവശ്യംവേണ്ട 

അനുപാതം പാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. പൊതുവെ പറഞ്ഞാല് ഡോക് ടര്മാ 

രുടെ എണ്ണും മററാരോഗ്യ (പവര്ത്തകരുടേതില് നിന്ന് ആപേക്ഷിക 

മായി കൂടുതലാണ് . തന്മൃലം ഈ രാജ്യങ്ങളില് ആരോഗ്യ പിരമിഡ് 

തലതിരിഞ്ഞാണിരിക്കൂന്നതെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ചൂണ്ടിക്കാ 

ട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 

തലതിരിഞ്ഞ അനുപാതം 

ഇന്ത്യയില് വര്ഷംതോറും 370 നഴ“സിങ് സ്കൂളുകളില് 8500 ന 
ഴ"സിങ്' വിദ്യാര്ഥികളെയും 106 മെഡിക്കല് കോളേജുകളിലായി 

13000 മെഡിക്കല് വിദ്യാര്ഥികളെയും പരിശീലനത്തിനായി പ്രവേ 
ശിപ്പിക്കുന്നു. നഴ്സുമാരുടെ ഏതാണ്ട്” ഇരട്ടിയോളം ഡോകടർമാർ 
പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ഡോക”ടര്--നഴ്സ് അനുപാതം 1:5 എന്നാ 
യിരിക്കേണ്ടതിന്െറ സ്ഥാനത്ത" 3 ഡോക്ടര്ക്ക് 1 നഴ”സ” എന്ന തല 
തിരിഞ്ഞ അനുപാതമാണ് നിലവിലുള്ളത്”. 9.5 ലക”ഷം നഴ”സുുമാ 
രെ രാജ്യത്തിന'" ആവശ്യമുള്ളപ്പോഠം കേവലം 2 ലക"ഷം നഴ”സുമാരും 
1 ലക്ഷം ആക്സിലറി നഴ”സുമാരുമാണ് ലഭ്യമായിട്ടുളളത”. 5 രോ 
ഗികരംക്ക് 1 നഴ്സ് വേണ്ടിയിരിക്കേ 18 രോഗികഠാംക്ക 1 നഴഭഡാമാ 
തമാണ് ഉള്ളത്. മററ് ആരോഗ്യ (പവര്ത്തകരുടെ കാര്യത്തിലും 
ആവശ്യവും ലഭ്യതയും തമ്മില് വലിയ അന്തരമുളളതായി കാണാം. 
ഭോര് കമ്മിററി ശുപാര്ശചെയത ഡോക് ടര്--ജനസംഖ്യാനുപാതം 
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കൈവരിച്ചുകഴിഞ്ഞുവെങ്കിലും നഗരങ്ങളും ്ഗാമങ്ങളും തമ്മില് ചി 
കില്സാ സരകര്യത്തില് വമ്പിച്ച അന്തരം നിലവിലുണ്ടെന്ന കാര്യം ഇ 
വിടെ വിസമരി ക്കുന്നില്ല. ഡോക്ടര്മാരും ആസ് പ്രതികളും ക്രേ്ദീ 
കരിച്ചിട്ടുളളത് നഗരപ്രദേശങ്ങളിലാണെന്ന"” കാണാം. 
യാ ടം വം ലിഗം. പം ധിം ാംു 

പട്ടിക ഒന്ന് 

ചികില്സാ സരകര്യങ്ങളുടെ (ഗാമനഗരഅസമത്വം (ശതമാന 
കണക്കില്) 

ഗാമം നഗരം 

ജനസംഖ്യ 28.7 76.9 
ഡോക്ടര്മാര് 70-80 20-30 

നഴ്സുമാര് 60 40 

ആസ്'പ്രതികഠം 79.9 26.1 

ഡിസ്പന്സറികഠം 20. 2, 69.8 

ആസ്പപ്രതികിടക്കകഠം 838 1 

ഡോക്ടര്മാരുടെ പരിശീലനത്തിന് അമിത പ്രാധാന്യം നല്കി 

യിട്ടുളളതും നഗരാഭിമുഖ്യത്തോടുകൃൂടിയതുമായ വികസന പരിപ്രേ 

ക്ഷൃമാണ് ചികില്സാരംഗത്ത് നിലവിലുള്ളത് എന്നാണ് മേല് സൂ 
ചിപ്പിച്ച കണക്കുകഠം വ്ൃക്തമാക്കുന്നത”. 

കേരളത്തില് ചികില്സാലഭൃയതയില് ഗാമങ്ങളും നഗരങ്ങളും 

തമ്മില് മററു സംസ്ഥാനങ്ങളിലേതൃപോലെ വമ്പിച്ച അന്തരം നില 

വിലില്പ എന്നത് ആശ്വാസകരംതന്നെ. അതേയവസരത്തില് ആരോഗ്യ 

രംഗത്തെ മാനുഷിക വിഭവശേഷിയുടെ ആസു(്തണത്തിലെ അപാകത 

കഠം അഖിലേന്ത്യാതലത്തിലേതില്നിന്ന് വൃത്യസ്തമല്പ. 5 മെഡി 

ക്കല്കോളേജുകളിലായി എം. ബി. ബി. എസ്സിന് 700 സീററുള്ള 

പ്പോഠം സര്ക്കാര് നഴ്സിങ് സ്കൃളുകളില് നഴ്സിങ്ങിന് 920 സീ 

ററുകഠം മാ്തമാണുള്ളത്. നഴ്സ്ധിങ് പരിശീലനം മുഖ്യമായും നട 

ക്കുന്ന 50 സ്വകാര്യ ആസ്'പ്രതികളിലായി 9176 സീററുകളുണ്ട്. 90 

ബി. എസ്സി. നഴ്സിങ് സീററുകഠംകൂടി കണക്കിലെടുത്താല് 

നഴ”സിങ് പരിശീലനത്തിന് 1386 സിററുകളാണുള്ളതെന്ന് കാണാം. 

അതായത് ഡോക “ടര്--നഴ”സ് അനുപാതം കഷ്ടിച്ച് 1;2 ആണെന്നാ 

ണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്”. എം ബി. ബി. എസ്സിനുപുറമെ 

സുപ്പര് സ്പെഷ്യലിസ് ററുതലംവരെയുള്ള ഉപരിപഠനത്തിനുളള 

സാകര്യവും മെഡിക്കല്കോളേജുൃകളില് ഉണ്ട്. എന്നാല് നഴ്സിങ് 

കോളേ ജുകളിലെ അധ്യാപനത്തി നാവശ്യയമുള്ള എം. എസ്സി. നഴ് 

സിങ് കോഴ്സ് അടുത്തകാലത്ത് മാത്രമാണ് തിരുവനന്തപുരം നഴ് 

സിങ് കോളേജിലാരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് . അതും കേവലം 42 സീററുമാത്രം! 
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പട്ടിക ഗു 
ഡോക്ടര്മാരുടെ പാരാ മെഡിക്കല് സ് ററാഫിന്െറയുും 

ആവശ്യവും ലഭ്യതയും (1985) 

ആവശ്യം ലഭ്യത കൂടുതല് 
കുറവ് 

ഡോക“ടര്മാര് 7802 89176 1170 
നഴ്സുമാര് 13, 654 11,184 2470 
ഫാമിലി ഹെല്ത്ത് വര് ദെ ൭462 4646 816 
ഫാര്മസിസ്ററുകരം 910 622 _൧2൫89 

നഴ്സിങ്" വിദ്യാര്ഥികഠംക്ക്” ലഭിക്കുന്ന പരിശീലനത്തിലും നി 
രവധി പ്രശ”നങ്ങഠം കടന്നുകൃടിയി ട്ടുണ്ട്. പല സ്വകാര്യ ആസ്പ 

ര്രികളില്യം നഴ്സിങ്” പരിശീലനത്തിന് മെച്ചപ്പെട്ട സംവിധാനം നി 
ലവിലുണ്ട്. എന്നാല് വിവിധ സ്വകാര്യ ആസ്്'പത്രികളിലുള്ള ചി 
കില്സാ സാകര്യങ്ങളും പരിശീലന സംവിധാനങ്ങളും തികച്ചും വ്യ 
ത്യസ്തങ്ങളാകയാല് ഏകതാനമായ നഴ“സിങ പരിശീലനം നടപ്പിലാ 
ക്കാന് കഴിയുന്നില്ല. മാത്രമല്ല, നഴസിങ' വിദ്യാര്ഥിനികളുടെ ആ 
ദധ്വാനം ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു കുറുക്കുവഴിയായിട്ടാണ് 
മിക്ക സ്വകാര്യ ആസ് പ്രതികളിലും നഴ”സിങ് കോഴ്”സുകഠം ആരംഭി 
ച്ചിട്ടുള്ളത്. കൂടുതല് നഴ്സിങ് സ്കുഒദുകഠം സര്ക്കാര് ആഭിമുഖ്യ 
ത്തില് ആരംഭിക്കുവാനും ഘട്ടം ഘട്ടമായി സ്വകാര്യ മേഖലയില് നട 
ക്കുന്ന നഴ്സിങ് പരിശീലനം അവസാനിപ്പിക്കുവാനും സര്ക്കാര് 
(ശമിക്കേണ്ടതാണ് . 

പഠനസൌഈകര്യമില്ല 

ലാബറട്ടറി ടെക് നീഷ്യന്മാരുടെ ട്രെയിനിങ്ങിലും ശാസ് (ശ്രീയ 
കാഴ് ചപ്പാടിന്െറ അഭാവം കാണാം. വ്യകതമായ സിലബസ് തയ്യാറാ 
ക്കാതെയും ആവശ്യമായ അധ്യാപകരെ നിയമിക്കാതെയും തികച്ചും 
നിരുത്തരവാദപരമായാണ് ബി. എസ്സി, എം. എല്. ടി. കോഴ്സ 
തിരുവനന്തപുരം -കോട്ടയം മെഡിക്കല് കോളേജുകളില് ആരംഭിച്ചത'. 
പഠനസരകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ബി. എസ്സി, എം എല്. 
ഭി. വിദ്യാര്ഥികഠംക്ക് കഴിഞ്ഞവര്ഷം സമരം ചെയ്യേണ്ടിവന്നു എന്നി 
ട്ടും സ്ഥിതിഗതികഠം കാര്യമായി മെച്ചപ്പെട്ടില്പ ആവശ്യാനുസരണം 
ലാബറട്ടറി ടെക”നീഷ്യന് മാരെ പരിശീലിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നതു കാര 
ണം സര്ക്കാര് ആസ്പത്രികളില് ഏററവും (പാഥമികമായ ലാബറട്ടറി 
പരിശോധനകഠം നടത്തുന്നതിനുള്ള സൌകര്യംപോലുമില്പ. അതേയവ 
സരത്തില് യാതൊരു വൈദഗ'”ദ്ധ്യവും ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തവര് നടത്തുന്ന 
മെഡിക്കല് ലാബറട്ടറികഠം സര് കഠൊര് ആസ് പ്രതികഠംഒടുചുററും 
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കൂണുപോലെ തഴച്ചുവളരുന്ന സ്ഥിതിയാണ് ഇന്നുള്ളത്. ആവശ്യ 
ത്തിന് റേഡിയോ ഗ്രാഫര്മാര് ഇല്പാത്തതിന്െറ ഫലമായി ലക്ഷക്കണ 
ക്കിന് രൂപ വിലപി ടിപ്പുള്ള ഉപകരണങ്ങഠം മെഡിക്കല് കോളേജുകളില് 

പോലും പ്രവര്ത്തിപ്പിക്കാനാവാതെ തുരുമ്പുപിടിച്ച” നശിക്കുന്നു. 
നമ്മുടെ സര്ക്കാര് ആസ്'പ്രതികളുടെ ഇന്നത്തെ കാര്യക്ഷമതാരാഹിത്യ 
ത്തിനുള്ള ഒരു മുഖ്യ കാരണം പാരാ മെഡിക്കല് സ്ററാഫിന്െറ ദാര്ലഭ്യ 

മാണ്. പൈ കമ്മിററി ശുപാര്ശചെയ്ത പ്രകാരമ മുള്ള മാനദണ'ഡം 

പാലിക്കണമെങ്കില് 7500--ഓളം ആസ്'പ്രതീ ജീവനക്കാരെ ഇനിയും 
സര്ക്കാര് ആസ്'പ്ര്തികളില് നിയമിക്കേണ്ടതായിട്ട ഉണ്ട്. ലു 

കേരള പ്ളാനിങ്ങ് ബോര്ഡ് ആരോഗ്യരംഗത്തെ മാനുഷിക വിഭ 

വശേഷിയെ സംബന'ധിച്ച് നടത്തിയ പഠനമനുസരിച്ച് ഡോക്ടര്മാ 

രൂടെ എണ്ണും ആവശ്യത്തില് കൂടുതലും പാരാ മെഡിക്കല് വിഭാഗത്തില് 

പെട്ടവരുടെ എണ്ണും ഏറെ കുറവുമാണെന്ന് കാണാം. (പട്ടിക 2). 

ഇപ്പോഴേ ബോധപൂര്വം ഇടപെട്ടില്ലെങ്കില് ഒന്നോ രണ്ടോ ദശാബ് ദത്തി 

ന് ശേഷവും സ്ഥിതിഗതികളില് കാര്യമായ മാററം ഉണ്ടാവില്ലെന്നാണ് 
പ്ളാനിങ്ങ് ബോര്ഡിന്െറ കണക്കുകഠം വ്യക് തമാക്കുന്നത് . 

ആരോഗ്യരംഗത്തെ മാനുഷിക വിഭവശേഷിയുടെ സന്തുലിതമായ 

വികസനത്തിനുള്ള ശാസ് (്രീയമായ കാഴ്ചപ്പാട് അടിയന്തരമായി 

സ്വികരിച്ചില്ലെങ്കില് ഇന്നുള്ള ഡോക്ടര് ക്രേന്ദികൃത സംവിധാനം 

ആരോഗ്യമേഖലയിലാകെ അരാജകത്വ([പവണതകഠം ക്ഷണിച്ചൃവരു 

ത്തും . ആവശ്യമായതിലും വലിയതലയുളളത്ും ഉടലും കൈകാലുകളും 

ശോഷിച്ചതുമായ ചില രോഗികളുടെ സ്ഥിതിയിലായിരിക്കും നമ്മൃ 

ടെ പൊതുജനാരോഗ്യ [സംവിധാനം . ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള 

സമ്മര്ദ ത്രന്ത്ത്:നു വഴങ്ങി കൂടൂതല് ഹ്ലാമറുള്ള മെഡിക്കല്കോളേജൂ 

കഠം സ്ഥാപിക്കുന്നതി നുള്ള (പവണത അവസാനിപ്പിക്കുകതന്നെ വേ 

ണം. പൊതുജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യാവശ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് 

അംഗീകൃത മാനദണ”ഡങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തില് വിവിധ വിഭാഗത്തില് 

പെട്ട ആരോഗ്യ പവര്ത്തകരെ ശാസ് (തീയമായ മുന്ഗണനയനൃസരി 

ച്ച” പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിനുക്ള (ഹസ്വകാല-ദീര്ഘകാല പദ്ധതി 

കഠം ആവിഷ്കരിക്കാന് സര്ക്കാര് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് . കൂടൃതല് പഠ 

നങ്ങഠം അര്ഹിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഇതെങ്കിലും ചില പൊതു 

മാര്ഗനിര്ദേശകുതത്വങ്ങഠം ഇപ്പോഠംതന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണി ക്കാവുന്ന 
താണ്. 

ഒന്ന”: യാതൊരു കാരണവശാലും കേരളത്തില് കൂടുതല് മെഡി 

ക്കല് കോളേജുകഠം സ്ഥാപിക്കാന് പാടില്ല. ഇപ്പോഴുള്ള 5 മെഡിക്കല് 

കോളേജുകളിലെ ചികില്സ-പഠന സാകര്യങ്ങഠം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന 

തിനുള്ള (ഹസ്വകാല-ദീര്ഘകാല പരിപ്രേക്ഷൃത്തിന” രൂപം നല് 

കുക. 
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രണ്ട; നഴ'സിംഗ' പരിശീലനത്തിന് സര്ക്കാര് മേഖലയില് കുടു 

തല് നഴ്സിംഗ് സ്കൂളുകഠം സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് സ്വകാര്യ ആസ്പ 

(്രികളിലെ നഴ"സിംഗ'” പരിശീലനം ഘട്ടംഘട്ടമായി നിര്ത്തലാക്കുക. 

മൂന്ന്: ലാബറട്ടറി ടെക് നീഷ്യന്മാര്, ഫാര്മസിസ് ററുകഠം തുട 

ങ്ങിയ പാരാ മെഡിക്കല് സ്ററാഫിന്െറ പരിശീലന സാകര്യങ്ങഠം 

ആവശ്യാനുസരണം വര്ധിപ്പിക്കുക , സര്ക്കാര് ആസ്പ്രതികളിലെ 

രോഗി കഠം സ്വകാര്യ ലാബറട്ടറികളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടിവരുന്ന ദുഃസ് 

ഥിതി അവസാനിപ്പിക്കാന് നടപടികഠം സ്വീകരിക്കുക. 

നാല“: പൈക്മമ്മിററി ശുപാര്ശ (്രകാരമുള്ള ആസ് 'പ്രതിജീവന 

ക്കാരെ വിവിധ തസ്തികകളില് നിയമിക്കാനുള്ള നടപടികഠം ആരം 

ഭിക്കുക. 

വൈദ്യവി ദ്യാഭ്യാസരംഗത്ത് സ്വകാര്ൃയവല്ക്കരണത്തിനെതിരെ 

ഏതാനും വര്ഷം മുമ്പ് ഐതിഹാസികമായ സമരം നടത്തിയ മെഡി 

ക്കല് വിദ്യാര്ഥികളും ഡോക്ടര്മാരൃടെ സംഘടനകളും നഴ്സിംഗ് 

പരിശീലനത്തിലുള്ള സ്വകാര്യവല് കരെണത്തിനെതിരായും ശബ”ദമൃ 

യര്ത്തേണ്ടതാണ്. “"വ്യാജ ഡോക്ടര് '"മാര്ക്കെതിരെ മാത്രമല്ല, “ “വ്യാജ 

ലാബദറട്ടറികഠം' "ക്കെതിരെകൃടി മെഡിക്കല് വിദ്യാര്ഥികളും ഡോക് 

ടര്മാരും പ്രക്ഷോഭം നടത്തേണ്ടതാണ്. ബി. എസ്സി, എം. എല്. ടി 

വിദ്യാര്ഥികളും നഴ്സിംഗ്” വിദ്യാര്ഥിനികളും പഠനസാകര്യം മെച്ച 

പ്പെടുത്താന് നടത്തിയ സമരങ്ങളോടടൊപ്പം ചേര്ന്ന മെഡിക്കല് വിദ്യാര് 

ഥികളും ഡോക്ടര്മാരും ആരോഗ്യരംഗത്തെ മാനുഷിക വിഭവശേഷി 

ആസുത്രണം യുക തിസഹമാക്കാനും പരി (ശരമിക്കേണ്ടതാണ് . 



വിവിധ വൈദൃശാസ(്ത 
സ്ര്വദായങ്ങളുടെ സമന്വയം 

മെഡിക്കല് സമരകാലത്ത" വിവിധവൈദ്യശാസ് ധ്രസ്രമ്പദായ 

ങ്ങളുടെ സമന്വയം എന്ന സങ്കല്പം അര്ഹിക്കുന്ന ഗാരവത്തോടെ ചര്ച്ച 
ചെയ്യപ്പെടാതെ പോവുകയാണുണ്ടായത” . സമന്വയത്തിന്െറ പേരില് 

മുന്കാലങ്ങളില് സ്വീകരിച്ചുപോന്ന വികലമായ നടപടികഠംമൂലം സ 
മന്വയം എന്ന ആശയത്തോടുതന്നെ പൊതുവെ സമരാനുകൂലികളും 

സമരവിരോധികളും ശക്തമായ എതിര്പ്പ് (പകടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി . 

സര് ദാര് ഭാഗത്തു നിന്നാവട്ടെ സമന്വയം ഈ ഗവണ്മെന്റിന്െറ നയമ 

ല്ലെന്നും വ്യക് തമാക്കപ്പെട്ടു. 

ആധുനിക വൈദ്ൃശാസ് ര്രവും പരമ്പരാഗത ചികില്സാസ്ധമ്പ 

ദായങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സമന്വയം നിരവധി രാജ്യങ്ങളില് സമീപകാല 

ത്ത” ചര്ച്ചചെയ്യപ്പെട്ടുവരുന്ന ഒരാശയമാണ് . ഏഷ്യയില് ചൈനയി 

യിലും ആഫ്രിക്കയില് സുഡാന്, ഘാന തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലും 

നിരവധി യൂറോപ്യന് രാജ്യങ്ങളിലും ഇതിനകംതന്നെ പൊതുജനാരോ 

ഗ്യ സംരക്ഷണ സംവിധാനത്തില് പരമ്പരാഗത ചികില്സാരീതികഠം 

ലയിച്ചുുചേര്ന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആയുര്വേദം പോലുളള അതിസമ്പ 

ന്നമായ ചി കില്സാസ്ധഥ്പദായങ്ങഠം സ്വന്തമായുളള ഇന്ത്യയില് മാര്രമാ 

ണ് സമന്വയം എന്ന ആശയം കേവലം ചര്ച്ചാവിഷയമായി തുടരു 

ന്നത് . 

ആധുനി ക--പരമ്പരാഗത ചികില്സാരീതികഠം ഏകോപിപ്പിച്ച് 

ഒരു ദേശീയ വൈദ്ൃശാസ് (്തസ്രമ്പദായം വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതി 

നെ തത്വത്തില്തന്നെ എതിര്ക്കുന്ന നിരവധി പണ്ഡിതന്മാര് വിവി 

ധ വൈദ്ൃശാസ് (തശാഖകളി ലുണ്ട് . അതുകൊണ്ടുതന്നെ സമന്വയം എ 

ന്ന സങ്കല്പം ഒരു വിവാദവിഷയമായി മാറിക്കഴി ഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പര 

മ്പരാഗത ചികില്സാസ്യ്പദായങ്ങളുടെ ശുദ്ധതയെ ആധുനിക ചി 

കില്സാരയ്പദായം നശിപ്പിക്കുമെന്ന് ചിലര് വാദിക്കുന്നു. മററുചില 

രാകട്ടെ തികച്ചും വ്ൃത്യസ്തങ്ങഠം മാതമല്ല വിരുദ്ധങ്ങഠംപോലുമായ 

അടിസഥാന പ്രമാണങ്ങഠം സ്വീകരിച്ചിട്ടുളള വിവിധ ചികില്സാ പ 

ദ“ധതികഠം പരസ്പരം ലയിപ്പിക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നത്” അപ്രായോഗിക 

മാണെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കുന്പു. പുറംവാതിലിലൂടെ ആധുനിക 

ചികില്സ നടത്താന് “നാടന് വൈദ്യന്മാര്" നടത്തുന്ന ശ്രമത്തിന്െറ 

ളി 
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ഭാഗമാണ് സമന്വയത്തിനാ യുളള നീ ക്കമെന്നാണ് ചില അലോപ്പതി 

ഡോക്ടര്മാരുടെ അഭി (പായം. സമന്വയത്തിന്െറ പേരില് ഇതിനുമു 

മ്പ് നടപ്പിലാക്കിയിരുന്ന ചില അനഭിലഷണീയവും അശാസ്' (്രീയ 

വമായ നടപടി കഠം തങ്ങളുടെ വാദത്തെ ന്യായീകരിക്കുവാനായി ഇവര് 

ചുണ്ടിക്കാട്ടാറുണ്ട് . 

സമന്വയം ഒരു വിവാദവിഷയമായപ്പോഠംതന്നെ അതിനനുകൂലമാ 

യ വസ്തൃനിഷ്ഠസാഹചര്യങ്ങളും വളര്ന്നുവന്നിട്ടുണ്ട് . ചീനയെ 

പ്പോലെ പരമ്പരാഗത ചികില്സാ സ്രമ്പദായങ്ങളെ ഫലവത്തായി പൊ 

തുജനാരോഗ്യ സംവിധാനത്തിന്െറ ഭാഗമാക്കിയിട്ടുളള രാജ്യങ്ങഠം ആ 

രോഗ്യപരിപാലനരംഗത്ത് വളരെ കുറച്ചു കാലംകൊണ്ട് നേടിയിട്ടുള്ള 

അദ്ഭുതകരങ്ങളായ നേട്ടങ്ങഠം പല രാജ്യങ്ങളെയും ആ വഴിക്ക് ചിന്തി 

ക്കുവാന് പ്രേരിപ്പിച്ചുതുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അമേരിക്കപോലുള്ള വി 

കസിതരാജ്യങ്ങളിലെ വൈദ്യശാസ് (ത വിദഗ്ധന് മാര്പോലും അസു 

യധയാടും ആദരവോടും കൂടിയാണ് ചൈനീസ് അനുഭവത്തെ വില 

യിരൂത്താറുള്ളത്. 

സമന്വയം ഒരു സജീവ ചര്ച്ചാവിഷയമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന 

ന്െറ മറെറാരു (പധാന കാരണം ആധുനിക ചികില്സാ സ്ര്പാദാ 

യം നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികളും ഈ പ്രതിസന”ധികഠം പരിഗണി 

ക്കുന്നതിനുള്ള ഇതര മാര്ഗങ്ങ ളെപ്പററിയുള്ള അന്വേഷണങ്ങളുമാണ് . 

ആരോഗ്യത്തിലേക്കുളള പൃരോഗതി 

ശാസ് (തസാങ്കേതി കവിപ്ളഉവം ജന്മം നല്കിയ ആധുനിക 
വൈദ്ൃശാസ് (തം വിശേഷവല്ക ക്കരണത്തിലൂടെ അതിവേഗം വളര്ന്നു 
വികസിച്ചു കൊണ്ടിര।ക്കയാണ്. നവീനഓഷധങ്ങഠം, അതിസകങ്കീര് 
ണ്ണങ്ങളായ രോഗനിര്ണ്ണയോപാധികഠം, ചികില്സാ രീതികഠം, അടി 

സ്ഥാന ഗവേഷണ ((പവര്ത്തനങ്ങഠം എന്നിവയുടെ സഹായത്തോടെ 
ആധുനിക വൈദ്യശാസ് (തത്തിന് നിരവധി രോഗങ്ങളെ ഉന്മൂലനം 
ചെയ്യാനും ജനങ്ങളുടെ ആയുര്ദൈര്ഘ്യം വര്ധിപ്പിക്കാനും കഴിഞ്ഞി 
ട്ടുണ്ട്. ശാസ് (്ത-സാങ്കേതിക-കാര്ഷിക വിപ് ളവത്തെത്തുടര്ന്ന് വി 
കസിത രാജ്യങ്ങളിലെ ജനങ്ങഠംക്ക് ആഹാരം, പരിസര ശുചിത്വ സം 
വിധാനം, പാര്പ്പിടം, വിദ്യാഭ്യാസം, തൊഴില് തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാ 
ന ജീവിത ആവശ്യങ്ങഠം ലഭ്യമായതിനെത്തുടര്ന്ന് പൊതു ജീവിത നി 
ലവാരം മെച്ചപ്പെട്ടതാണ” നിരവധി രോഗങ്ങളുടെ അന്ത്യം കുറിച്ചതെ 
ങചിലും ആരോഗ്യത്തിലേക്കുള്ള ഈ ഗതിയയടെ വേഗത വര്ധിപ്പിക്കു 
വാന് തീര്ച്ചയായും ആധുനിക വൈദ്യശാസ'ധ്രം സഹായിച്ചിട്ട ഉണ്ട്. 

അധുനിക വൈദ്യൃശാസ് (ര്തത്തിന്െറ കണ്ണഞ്ചിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങഠം 
അംഗീകരിക്കുമ്പോഠംതന്നെ വികസിത രാജ്യങ്ങളിലെ പൊതുൃുജനാരോ 
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ഗൃസംവിധാനം നേരിടുന്ന പ്രശ“നങ്ങഠം കാണാതിരുന്നുകൂടാ. അമേ 
രിക്ക, (ബിട്ടന് , പടിഞ്ഞാറന് യൂറോപ്യന് രാജ്യങ്ങഠം എന്നിവിടങ്ങളില് 

ആരോഗ്യസേവനം കേവലം ആരോഗ്യവ്യവസായമായി മാറിയിരിക്കയാ 

ണെന്ന്” പല സമമൃൂഹൃശാസ” ര്രജ്ഞരും അടുത്ത കാലത്ത് ചൂണ്ടി 

ക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആരോഗ്യ വ്യവസായത്തിലെ കച്ചവടചരക്കായി 

(ഉല്പന്നമായി) ആരോഗ്യം തരംതാഴ്ത്തപ്പെട്ടിരി ക്കുന്നു. “ആരോഗ്യം" 

എന്ന ഉല്പന്നം കമ്പോളത്തില് പോയി ആവശ്യക്കാര് വിലകൊടുത്തു 

വാങ്ങേണ്ട ചരക്കായി മാറി ക്കഴി ഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 

ഇങ്ങനെ വ്യവസായവല്ക്കരിക്കപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞ വൈദ്യശാസ് (തം 

ബഹൂരാഷ് (ട മരുന്നുകമ്പനികഠംക്കും ഉപകരണ നിര്മാതാക്കംക്കും 

മററു നിക്ഷിപ്ത താല്പര്യക്കാര്ക്കും സമ്പത്ത് കുന്നുകൂട്ടുന്നതിനൂ 

ള്ള മാര്ഗമായിത്തീര്ന്നിരിക്കുന്നു . അതൃധികം ആപത്കരമായ ഈ 

സ്ഥിതിവിശേഷം വൈദ്യശാസ് (്രത്തെ ജനങ്ങഠം നേരിടുന്ന ഏററവും 

വലിയ ആരോഗ്യപ്രശ് നമായി മാററിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഐവാന് ഇലിയി 

ച്ചി നെപ്പോലുള്ളവര് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്” ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ്. 

അശാസ് (തീയവും ജനവിരുദ്ധവുമായ വികസന രപവര്ത്തനങ്ങളേ 

യും ആണവായുധ നിര്മാണത്തേയുംപോലെ ശാസ്്രത്തിന്െറ മഹ 

ത്തായ നേട്ടങ്ങളെ ഒരു ചെറു ന്യൂനപക്ഷത്തിന്െറ ലാഭമോഹത്തി നായി 

അടിയറ വെക്കുന്നതിന്െറ മറെറാരു മേഖലയായി വൈദ്ൃശാസ് (തവും 

മാറിക്കഴി ഞ്ഞിരിക്കയാണ് . 

പൃത്തന് (പശ'നങ്ങഠം 

രോഗചികില്സയ്ക്കുമാ ത്രം ഈന്നല് നല്കിക്കൊണ്ടും രോഗ്രപ 

തിരോധത്തെ അവഗണിച്ചൃകൊണ്ടും നഗരപ്രദേശങ്ങളിലെ നമ്പന്നരുടെ 

ആരോഗ്യപ്രശ"നങ്ങളെ അടിസഥാനമാക്കിയുയമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള 

ആരോഗ്ൃസ്രമ്പദായം വര്ത്തിക്കുന്നത്. മനുഷ്യരെ രോഗാവസ്ഥയി 

ചേക്ക് നയി ഒടുന്ന പരിസര--സാമൃഹ്യ--സാമ്പത്തിക ഘടകമങ്ങഠം പൂര് 

ണമായും അവഗണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കയാണ”. വ്യക് തിതലത്തില് ആരോ 

ഗ്ൃയ(പശ“നങ്ങഠം പരിഹരിക്കുന്നത് ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടുള്ള സ്ഥാപന 

വല്ക്കരിക്കപ്പെട്ട വൈദ്യശാസ് (തസ ര്പദായത്തി നാണ് ഇന്ന” മേധാവി 

ത്വമുള്ളത്. അമിത വൈദ്യവല് ദരെണവുും വൈദ്യനിര്മിത രോഗങ്ങ 

ളും പുത്തന് ആരോഗ്യ പ്രശ“ നങ്ങഠംക്ക്” ജന്മംനല്കുകയും ചെയ്യൂന്നു. 

വൈദ്യശാസ്തത്തിന്െറ വര്ധിച്ചുവരുന്ന യ(ന്തവല്ക്കരണം അമാന 

വീകരണ (പവണതകളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു . 

കൊളോണിയല് ഭരണകാലത്ത്” ഇന്ത്യയടക്കമുള്ള അവികസിത 

രാജ്യങ്ങളില് തനത് ചികില്സാ സ്രമ്പദായങ്ങളില് തനത് ചികില് 

സാസ്മ്പദായങ്ങളെ തകര്ത്തുകൊണ്ട് തഴച്ചുവളര്ന്ന ആധുനിക 
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ചികില്സാസ്രമ്പദായത്തിലും അതിന്െറ ഭാഗമായ വൈദ്യവി ദ്യാഭ്യാസ 

ത്തിലും തദ്ദേശീയരുടെ അടിയന്തര ആരോഗ്യപശ”നങ്ങഠംക്ക്* അര്ഫഹ 

മായ സഥാനം നല്കിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് സ്വാത്രന്ത്യ 

ലബ്ധിക്കുശേഷം 41-ാം വര്ഷം കഴിഞ്ഞിരിക്കെ 13,000-ത്തോളം 

ഡോക്ടര്മാരെ വര്ഷംതോറും പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ത്യയില് ഭൂരി 

ഭാഗം ജനങ്ങളുടേയും ആരോഗ്യ ്രശ്നങ്ങഠം പരിഹരിക്കപ്പെടാതെ 

അവശേഷിക്കുന്നത്. വികസിതരാജ്യങ്ങളില് നാലഞ്ചു പതിററാണ്ടു 

കഠാംക്കു മുമ്പുതന്നെ പൂര്ണമായും നിര്മാര്ജനം ചെയ്തുകഴിഞ്ഞി 

ട്ടുള്ള ക്ഷയം, കുഷ്ഠം, പരാദരോഗങ്ങഠം, മഞ്ഞപ്പിത്തം, അതിസാരം, 

കോളറ തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങഴം ലക്ഷക്കണക്കിന” വിലപിടിച്ച ജീവന് 

വര്ഷംതോറും അപഹരിക്കുന്ന ദുഃസ്ഥിതി ഇന്നും തുടരുന്നതിതു 

കൊണ്ടാണ്. 

വികസിതരാജ്യങ്ങളില് പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടുകയും ഇന്ത്യ 

യെപ്പോലുള്ള അവി കസിതരാജ്യങ്ങളില് സാംഗത്യം കുറഞ്ഞതെന്ന് 

തെളിയിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തുകഴിഞ്ഞ ആധുനിക വൈദ്ൃശാ 

സ്തം നേരിടുന്ന (പശ് നങ്ങഠം പരിഹരിക്കാനുള്ള ര്രമം പല തലങ്ങ 

ളില് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ പശ് ചാത്തലത്തിലാണ് . ഇതര മാര്ഗങ്ങ 

ളെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം സാമൂഹ്ൃയബോധമുള്ള ഡോക് ടര്മാരേയും 

ആരോഗ്യ(പസ്ഥാങ്ങളേയും നിരവധി ക്രിയാത്മകങ്ങളായ കര്മപരി 

പാടികളിലേക്കും നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

വൈദ്യശാസ്(തത്തെ മോചിപ്പിക്കാന് ശ്രമം 

ബഹുരാഷ്(ട മരുന്നുകമ്പനി കളുടേയും നാടന്ചുഷകവിഭാഗങ്ങ 

ളുടേയും മററു സ്ഥാപിതതാല്പര്യക്കാരുടേയും കൈകളില്നിന്ന് 

വൈദ്യശാസ് (്രത്തെ മോചിപ്പിക്കാനുള്ള ര്രമം ഇത്തരത്തിലുള്ള നീക്ക 

ങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നിരവധി രാജ്യങ്ങളില് ഉയര്ന്നുവന്നിട്ടുണ്ട് . രോഗ 

ചികില്സയെക്കാഠം രോഗപ്രതിരോധത്തിന് ഈന്നല് നല്കിക്കൊണ്ടു 

ള്ളതും ശാസ് ത്രാധിഷ്ഠിതവും അതേയവസരത്തില് ദേശീയ ആരോ 

ഗ്യപശ”നങ്ങളെ അടിസ് ഥാനമാക്കി ക്കൊണ്ടുള്ളതുമായ വൈദ്ൃയശാസ് 

(തസ്മ്പദായങ്ങഠം വികസിപ്പിച്ചെടുക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തിന് വ്യാപ 

കമായ അംഗീകാരം ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്”. രോഗാവസ്ഥയിലേക്ക് 

നയിക്കുന്ന സാമൃഹ്യ-സാമ്പത്തിക ഘടകങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കുക 

യും ആരോഗ്യത്തെ ആഹാരം, തൊഴില്, വിദ്യാഭ്യാസം, പാര്പ്പിടം, 
പരിസരശുചിത്വം എന്ന പുതിയ സമവാക്യത്തിന്െറ അടിസ്ഥാന 

ത്തില് കാണുകയും ചെയ്യുന്ന ജനകീയ ആരോഗ്യപ്രസ്ഥാനങ്ങഠം 
ശക്തി പ്രാപിച്ചുവരുയന്നത്” ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് . 

ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം നേരിടുന്ന ([പതിസന'്ധ। പരിഹ 

രിച്ച് ഒരു ജനകീയ ആരോഗ്യ(പസ്ഥാനം കെട്ടിപ്പടുക്കാന് (രശമിക്കു 
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ന്നതിന്െറ ഭാഗമായിട്ടാണ്” പരമ്പരാഗത ചികില്സാസ്മ്പദായങ്ങളോ 
ടുള്ള സമീപനത്തില് ഒരു പുനഃപരിശോധന നടത്തേണ്ടതാണെന്ന അഭി 

(പായം ഉയര്ന്നുവന്നിട്ടുള്ളത് . 

ആധുനിക വൈദ്ൃശാസ് (്തത്തില്നിന്ന് വ്ൃത്യസ്തമായിട്ടാണെ 
ങക്ലും പരമ്പരാഗത ചികില്സംസ്രമ്പദായങ്ങളും നിരവധി (പശ്ന 

ങ്ങളെ അഭിമുഖീ കരിക്കുന്നുണ്ട് . ഇവയെ വസ്തുനിഷ്ഠമായ പരി 

ശോധനയ് ക്ക് വിധേയമാക്കാന് പരമ്പരാഗത ചികില്സാസ്രമ്പദാ യങ്ങ 

ളെ കാലോചിതമായി പരിഷ്കരിക്കുവാന് ശ്രമിക്കുന്നവര് തയ്യാറാവേ 

ണ്ടതാണ് . 

തലമുറകളായി പ്രയോഗിക്കുകയും പരിശോധിക്കുകയും ച്ചെയ് 

തുണ്ടാക്കിയ അനുഭവം പരമ്പരാഗത ചികില്സാക്രമങ്ങഠംക്കുണ്ട്. 

ഏതാനും സഹ്രസാബ്ദങ്ങളോളം പഴക്കമുള്ള ഒരു ഉന്നത സംസ്കാരം 

അതിന്െറ ഭാഗമെന്നനിലയ് ക്ക് മനുഷ്യന് സംഭരിച്ചുവച്ചി ടുള്ള വിജ് 

ഞാനം എന്നിവയിലൂടെ സംപുഷ്ടമാക്കപ്പെട്ട ഒരു അനുഭവസമ്പ 

ത്താണ' ഈ പചികില്സാരീതികഠംക്കുള്ളത്. അതേയവസരത്തില് 

ശാസ് ര്രസാങ്കേതിക വിപ് ളവത്തിന് മുമ്പ് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ചികില് 

സാരീതികളെന്ന നിലയില് ആധുനിക ശാസ് (തത്തിന്െറ പല ഗുണാം 

ശങ്ങളും ഈ ചികില്സാരീതി കഠംക്ക്സ്വായത്തമാക്കാന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല 

ആധുനിക ശാസ് പ്രവി ജ്ഞാനത്തിന്െറ വെളിച്ചം ഉരംക്കൊണ്ടു കൊണ്ട് 

ശാസ് രത്ീയമായ പഠനങ്ങഠംക്കും ഗവേഷണങ്ങഠംക്കും പരമ്പരാഗത 

ചികില്സാരീതികളെ വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ് . (6പയോഗത്തിലൂടെ 

സാക്ഷാത് കരിക്കാന് കഴിയുന്ന ഫലസിദ്ധിയെക്കുറിച്ചുളള അവകാ 

ശവാദങ്ങളിലൂടെ . മാത്രം ഒരു ശാസ് ര്രശാഖയ്ക്ക്” നിലനില്ക്കാന് 

കഴിയുകയില്ല. അതിനടിസ്ഥാനമായ ശാസ് (തനിയമങ്ങടം വെളി 

ച്ചത്തുകൊണ്ടുവരികതന്നെ വേണം. ആധുനിക ശാസ് ര്രരീതികഠം 

പരമ്പരാഗത ചികില്സാതീരികളെ പഠിക്കാനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന 

തില് അല്പവും വൈമുഖ്യം കാണിക്കാന് പാടില്ലാത്തതാണ് . 

അക്യൂപങ്ചര 

ചൈനയില് പ്രസിദ്ധമായ അക്യുപങ്ചര് ചികിത്സാരീ.തി 

യെ സംബന്ധിച്ച് അടുത്തകാലത്ത് നടത്തിയിട്ടുള്ള പ. നങ്ങഠം നമു 

ക്ക മാതൃ കയായി സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. ശസ്ത്ര്രിയയ്ക്ക് വി 

ധേയരാവുുന്ന രോഗികഠംക്ക് വേദനസ.ഹാരിയായും, നിരവധി രോഗ 

ങ്ങഠംക്കുള്ള ചികിത്സയായും അക്യുപങ് ചര് സമര്ഥമായി ചൈനീ 

സവൈദ്യന്മാര് (പയോഗിച്ചി രുന്നു. എന്നാല് ഈ ചികിത്സാീതി 

യുടെ (പവര്ത്തനത്തിനടിസ്ഥാനമായ ശാസ് ധ്രനിയമങ്ങഠം അവര്ക്ക 

റിവില്പായിരുന്നു. അടുത്തകാലത്ത്” ശരീരശാസ് (തം, ജൈവരസ 
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തന്ത്രം തുടങ്ങിയ നിരവധി അടിസ്ഥാന വൈദ്യശാസ് രതശാഖക 

ളിലെ വിജ്ഞാനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അകൃമുപങ്ച൪ ചികിത”സാരീ 

തിയുടെ ശാസ് (രത്രീയാടിത്തറ എനത്തൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച 

കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ചി കിത”സാരീതിയെ നവീകരിക്കുന്നതിനും 

കൂടൂതല് ഫലവത്താക്കുന്നതിനും അതൃൃവഴി കഴിഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് . 

ചരി (തപരമായ കാരണങ്ങളാല്പരമ്പരാഗത ചികിത്സാരീതിക 

ളിലെ പല സരണികളും കാല്രകമേണ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് . 

ശല്യചികിത്സ പ്രകടമായ ഒരുദാഹരണം മാത്രം. പ്പാസ്ററിക് സര്ജ 

റിപോലുള്ള അതിസങ്കീര്ണമായ ശസ് (്രക്രിയകഠം പോലും പുരാ 

തന ആയുര്വേദാചാര്യന്മാര് കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത് വിഖ്യാത 

മാണല്ലോ . ഇതുപോലെ പില്ക്കാലത്ത” വികസിപ്പിച്ചെടൃക്കാന് കഴി 

യാതെ മുരടിച്ചുപോയ ചികിത്സാരീതികഠം കൂടുതല് വിശദമായ 

പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കി പുനരുദ്ധരിക്കാന് ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. 

ആധുനിക വൈദ്യശാസ”(ര്തം രോഗചികിത്സയ്ക്ക്” രോഗപ്രതി 

രോധത്തെക്കാഠം മുന്തൂക്കം നല്കുന്നുവെന്ന വിമര്ശനത്തിന് വിധേയ 

മാക്കപ്പെട്ടുവരികയാണ് . ആയൂര് വേദശാസ് (ര്രത്തില് രോഗപ്രതിരോധ 

ത്തിനാണ് (സ്വസ്ഥവ്യത്തം) രോഗചികിത്സയേക്കാഠം (ആതൃുരവു 

ത്തം) മുന്തൂക്കം നല്കിയിട്ടുള്ളത് . എന്നാല് സമീപകാലത്ത് രോഗ 

(പതിരോധപരമായ സമീപനത്തിന്െറ മഹത്തായ പാരമ്പര്യത്തില്നി 

ന്ന് ആയൂര്വേദവും മററു പരമ്പരാഗത ചികിത്സാരീതികളും മാറി 

വരുന്നതായി കാണാന് കഴിയും. രോഗചികിത്സയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് 

സുഖചികിത്സ എന്നു വിശേഷിപ്പി ക്കാവുന്ന ചികിത്സാരീതികഠം 

ക്ക് അമിതമായ (പാധാന്യം കൈവന്നിരിക്കുന്നു. ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന 

സാധറരണക്കാര്ക്ക് അപ്രാപ്യമായ രീതിയില് പരമ്പരാഗത ചികി 

ത് സാരീതികഠം മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് . ആധുനിക ശറസ്(തത്തെ 

(്രതിസന്ധിയിലേക്കു നയിച്ച് വ്യവസായവത്ക്കരണത്തിന്െറതായ 

ര്രവണതകഠം സാവധാനത്തിലാണെങ്കിലും പരമ്പരാഗതചികിത്സാ 

ര്രമങ്ങളിലും തലപൊക്കിത്തുടങ്ങിയിരി ക്കുന്നു. 

നവീകരണത്തിന്െറയും ആധുനികവല്ക്കരണത്തിന്െറയും പേ 
രില് അടിസ്ഥാന(പമാണങ്ങളെ ബലികഴിച്ചു കൊണ്ട്” പരമ്പരാഗത 
ചികിത”സാരീതികളെ വൃവസായവല്ക്കരി ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെ വെളി 
ച്ചത്തുകൊണ്ടുവരികയും എതിര്ത്തു തോല'പിക്കുകയും വേണം. ഓ 
ഷധനിര്മാണത്തിന്െറ രംഗത്തും മററും ബഹുരാഷ്ട്ര മരുന്നു കമ്പനി 
കളെപ്പോലെ അശാസ്' ര്രീയമായ അവകാശവാദങ്ങളുമായി പല ഇന്ത്യന് 
കമ്പനികളും ഓഷധങ്ങഠം (പചരിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയി ട്ടുണ്ട്. ഈ മരു 
ന്നുകഠം പലപ്പോഴും ആധുനിക ചികിത”സാവിഭാഗത്തില്പ്പെട്ടവരെ 
ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് നിര്മിക്കുന്നതെന്നതാണ” രസകരമായ കരര്യം . 
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ആധുനിക-പരമ്പരാഗത ചികിത്സാസ്ധ്പദായങ്ങളെ ഇന്നു നേ 

രിടൂന്ന (പശ്നങ്ങളും രപതിസന്ധികളും വസ്തുനിഷ്ഠമായി പരി 

ശോധിച്ച് അവയ ക്കടിസ്ഥാനമായ അശാസ്'ത്രീയതകഠംക്കെതിരായി 

പോരാടാന് ഇരുവിഭാഗത്തിലും പ്രവര്ത്തിക്കുന്നവര് മുന്നോട്ടുവന്നെ 

ങ്കില് മാതമേ വിവിധ വൈദ്ൃശാസ് (തശാഖകളുടെ സമന്വയം എന്ന 

സങ്കല'പം സാക്ഷാത്ക്കരിക്കാനാവൂ . 

ഹോമിയോ ചികിത് സാസ്രമ്പദായത്തെക്കുറിച്ചു കൂടി ഇത്തരറുണ 

ത്തില് ചര്ച്ച ചെയ്യുന്നത് സംഗതമായിരിക്കും. ശിശുരോഗചികിത്സ 

യെ സംബന് ധിച്ചിടത്തോളം (പത്യേകിച്ചും ജനങ്ങഠംക്ക് സ്വീകാര്യ 

മായ വൈദ്ൃശാസ് (ത ശാഖയാണ് ഹോമിയോപ്പതി . എന്നാല് അടുത്ത 

കാലത്ത് ഹോമിയോപ്പതി യിലും ചില അനഭിലഷണീയമായ പ്രവണ 

തകഠം തലപ്പ്യൊക്കിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആധുനിക ചികിത്സാ സ്ര്പ 

ദായത്തിനെ ഓഷധങ്ങളുടെ ഫലസിദ്ധിയില്പായ്മയില്യം പാര്ശ്വഫ 

ലങ്ങളിലും മനംമടുത്ത സാമുവല് ഹാനിമാന് കണ്ടുപിടിച്ച പുതിയ 

ചികിത്സാ സ്ര്പദായമാണ് ഹോമിയോപ്പതി എന്നും അതൃകൊണ്ടു 

തന്നെ ചികിത്സാശാസ്' സ്രത്തിന്െറ അവസാനവാക്കാണ് ഹോമിയോ 

പ്ൃതിയെന്നും ആവേശപൂര്വം വാദി ക്കുന്നവരുണ്ട്'. ഹോമിയോപ്പതി 

യൂടെ ഉപജ്ഞാതാവായ സാമുവല് ഹാനിമാന് 17ഠ5മുതല് 1843വരെ 

യാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്. ഹാനിമാന്െറ ജീവിതകാലത്ത് ആധുനിക 

വൈദ്ൃശാസ് രതം അതിന്െറ ബാല്യദശയിലായിരുന്നു. ഹാനിമാന്െ ര 

കാലശേഷമാണ് ആധുനിക വൈദ്യൃശാസ് ര്തസ്രമ്പദായത്തിലെ (പ്രധാ 

നപ്പെട്ട മുന്നേററങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ആന്റിബയോട്ടിക്കൂകഠം 

തുടങ്ങിയ ഓഷധങ്ങളും ആധുനിക രോഗനിര്ണയ ഉപകരണങ്ങളും, 

കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടത്” ഇരൂപതാം നൃറാണ്ടോടുകൂടിയാണ് . ഹാനി 

മാന്െറ മരണശേഷം ഏതാണ്ട് ഒരു നൂററാണ്ടു കഴിഞ്ഞാണ് ആധുനിക 

ശസ്(ത ക്രിയയില് വമ്പിച്ച വളര്ച്ചയുണ്ടായത് . 

ഹെഗലിന്െറ ആരാധകനായിരുന്ന ഹാനിമാനെ സ്വാധീനിച്ചിരു 

ന്നത് അക്കാലത്തു (പചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആശയവാദത്തിലധി 

ഷ്ഠിതമായ സിദ് ധാന്തങ്ങളായിരുന്നു. ആധുനിക ശാസ് (്തചിന്തകളു 

ടെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഹോമിയോപ്പതിലെ സിദ്ധാന്തങ്ങഠം പലതും 

പുനഃപരിശോധനയ്ക്ക്” വി ധേയമാക്കേണ്ടതുണ്ട്”. ഇതിനുപുറമേ 

അശാസ്' ര്രീയമായ ഹോമിയോ ഓഷധച്േചേരുവകഠം, ടോണിക്കുകഠം, 

ആധ്യനിക വൈദ്യശാസ് ര്രത്തിലെ ഓഷധങ്ങഠം തൂടങ്ങിയവ രോഗി 

കഠംക്ക നിര്ദേശിക്കുന്നതടക്കം ഹോമിയോ ചികിത്സാരംഗത്ത് നില 

വിലുള്ള തെററായ (പവണതകളും നിശിതമായി വിമര്ശിക്കപ്പെടേണ്ടി 

യിരിക്കുന്നു. 
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സമന്വയം ശാസ് (തീയവും ജനകീയവ മുമാകണമെങ്കില് ആധ നിക 

പരമ്പരാഗത ചികിത്സാ സ്രയ്പദായങ്ങളില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന സാമൂ 

ഹ്യപപതി ബദ”ധതയുള്ളവര് ഈ ചികിത്സാരീതികാം നേരിടുന്ന 

(പശ”നങ്ങളേയുയം അവ അടിസ്ഥാനമായ സാമൂൃഹ്യ-സാമ്പത്തികമായ 

ഘടകങ്ങളേയും ആഴത്തില് പഠിക്കാന് തയ്യാറാവണം. ഈ പരിശോധന 

യുടേയും അതിനെത്തൃടര്ന്നു നടക്കേണ്ട മാററത്തിനു വേണ്ടിയുളള 

സമരത്തിലൂടെയും മാത്രമേ വിവിധ വൈദ്യശാസ്(തശാഖകളുടെ സമ 

ന്വയം ജനകീയമായ ഒരടിത്തറയില് കെട്ടിപ്പടുക്കാനാവൂ. വിവിധ വൈ 

ദൃശാസ് ര്രശാഖകഠം നേരിടുന്ന അശാസ്' ര്രീയതകഠംക്കെതിരായ പോ 

രാട്ടം മാററി വെച്ചുകൊണ്ടുളള ഏതു സമന്വയവും ഫലത്തില് ജനവിരു 

ദ“ധമാവാനാണ് സാധ്യത. . 



സ്വകാര്യ ചികിത“സാ 
സ്ര്പ്രദായം 

മെഡി ക്കല് വിദ്യാര്ഥികഠം നടത്തിവന്ന പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികഠം 
ഓതൂതീരപ്പുണ്ടാവാതെ നീണ്ടുപോയപ്പോഠം ഡോക്ടര്മാരുടെ സംഘട 

സകഠം നവീനമായ ഒരു സമരപരിപാടി (പഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി. മെ 
ഡിക്കല് കോളേജുകളിലേ ധും ഹെല്ത്ത്” സര്വീസിലേയും ഡോക്ടര് 

മാര് സ്വകാര്യ ചികില്സ നിറുത്തിവെക്കാന് തീരുമാനിച്ചതാണ് പൂ 

തൃമയുള്ള ഈ സമരപരിപാടി . പൊതുജനങ്ങളുടെ അനുഭാവം പിടി 

ച്ചുപററുന്നതി നുള്ള ത്ര്രത്തിന്െറ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു സ്വകാര്യ, 

ചികില്സ ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന ത്യാഗം സഹിക്കാന് ഡോക്ടര്മാര് 

തയ്യാറായത് . സ്വകാര്യചികില്സാ സ്വമ്പദായത്തോട് ജനങ്ങഠംക്ക് 

അനൂഭാവമില്ലെന്ന് പരോക്ഷമായി അംഗീകരിച്ചതിനു തുല്യമായി 

രൂന്നു (പസ് തൃത തീരുമാനം. നിര്ഭാഗ്യവശാല് പ്രൈവററ് പ്രാക്ടീ 

സ് ഉപേക്ഷിക്കുവാനുള്ള ഡോക്ടര്മാരുടെ സംഘടനകളൃടെ തീരു, 

മാനത്തിന്െറ പരിണതഫലം എന്താണെന്ന് വ്യക് തമാകുന്നതിനുമൂ, 

മ്പൃതന്നെ സമരം ഒത്തൃതീരപ്പിലെത്തുകയാണുണ്ടായത് 

നമ്മുടെ ആതുര ശു(ശ്രൂഷാരംഗത്ത” നിലവിലുള്ള അപ്രരംശങ്ങളി 

ലൊന്നാണ് സര്ക്കാര് ഡോക് ടര്മാരക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സ്വകാര്യ, 

ചികിരുസാ സരകര്യം. ആരോഗ്യം ജനങ്ങളുടെ ജന്മാവകാശമാണെന്ന് 

ആഗോള വ്യാപകമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പൊതു 

ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ(പശ് നങ്ങഠം പരിഹരിക്കാനുള്ള ബാധ്യത സ്റേറ 

ററി നുണ്ട് . ആരോഗ്യാവശ്യങ്ങഠം നിറവേറാന് ജനങ്ങഠംക്ക്' ആരുടെ 

യെങ്കിലും കാരുണ്യത്തേയോ സാമനസ്യത്തേയോ ആശ്രയിക്കേണ്ട സാഹ 

ചര്യം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവാന് പാടില്ല. ആരോഗ്യസേവനത്തെ ആരോഗ്യ 

വ്യവസായമായി മാററിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാണി ജ്യവല്ക്കരണ പപവണ 

തയുടെ മറെറാരു മുഖമാണ് സ്വകാര്യ ചികില്സാ സ്രമ്പദായത്തില് 

പകടമാവദുന്നത”. 

സോഷ്ലിസ്ററ് തുരുത്ത് 

ലോകമെമ്പാടും വൈദൃശാസ് (തത്തിന്െറ വ്യവസായവല് ദരെണ 

ത്തിനെതിരെ സംഘടിതമായ മുന്നേററങ്ങഠം നടന്നുവരികയാണ്. 

എല്പാം സ്വകാര്യവല്ക്കരിക്കപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മുതലാളിത്ത രാജ്യ 
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 ഒങ്ങളില്പ്പോലും വൈദ്യശാസ് ര്രത്തിന്െറ സാമൂഹ്ൃവല്ക്കരണത്തിനും 

ജനകീയവല്ക്കരണത്തിനും വേണ്ടി വാദിക്കുന്ന (പസ്ഥാനങത്ങഠം 

ശക്തി പ്രാപിച്ചുവരികയാണ് . മ മുതലാളിത്ത ലോകത്തിലെ “സോ 

ഷ്യലിസ*ററ് തിരുത്ത്" എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടാറുള്ളത് ര്ബിട്ട 

നിലെ പൊതു ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള നാഷണല് ഹെൽത്ത് സര്വീസ 

സ് ആണെന്ന വസ്തൃത ഇവിടെ പപത്യേകം എടുത്തമുപഠയേണ്ടത ഉണ്ട്. 

അമേരിക്കയിലെ സ്വകാര്യ ചികില്സാ സ്ഥാപനങ്ങളേക്കാഠം കാര്യക്ഷ 

മതയോടെയാണ് (6ബിട്ടനിലെ നാഷണല് ഹെല്ത്ത്” സര്വീസ് നടത്ത 

പ്പെടുന്നതെന്ന് നിരവധി പഠനങ്ങഠം തെളിയിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് . 

നാഷണല് ഹെല്ത്ത് സര്വീസിനെ ഘട്ടം ഘട്ടമായി സ്വകാര്യവല്ക്കരി 

ക്കുന്നതിനുള്ള മാര്ഗറററ” താച്ചറിന്െറ നീക്കത്തെ വിമര്ശിച്ചുകൊ 

ണ്ടുള്ള നിരവധി ലേഖനങ്ങഠം (ബിട്ടീഷ് മെഡിക്കല് ജര്ണല് തുടങ്ങിയ 

വിശ്രുതങ്ങളായ വൈദ്യശാസ്ര്ര ജര്ണല്ുകഠം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച [) 

വരുന്നു . 

വൈദ്ൃശാസ് (തത്തിന്െറ സ്വകാര്യവല്ക്കരണ (പവണതകഠംക്കെ 

തിരെ സാര്വദേശീയമായി നടക്കുന്ന മുന്നേററങ്ങളുടെ പശ 'ചാത്തല 

ത്തില് വേണം നമ്മുടെ നാട്ടില് അനുദിനം ശക്തിപ്പെട്ടുവരുന്ന സ്വ 

കാര്യ ചികില്സാ സ്രമ്പദായത്തെ വിലയിരുത്താന്. സ്വകാര്യ ചികില് 

സ നിലനി റൃത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കൃന്നവര് പല മിഥ്യാധാരണകളും 

പൊതു ജനങ്ങഠംക്കിടയില് സമര്ഥമായി പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതു 

കൊണ്ടാവണം സ്വകാര്യ ചികില്സ അവസാനിപ്പി ക്കൂന്നതി നുള്ള യാ 

തൊരു നീക്കവും രാഷ്ടീയ പാര്ട്ടികളുടെ ഭാഗത്തൂനിന്നുപോലും 

ഇതുവരെ ഉണ്ടാവാതിരുന്നിട്ടുള്ളത്. 

രോഗികളുടെ അവകാശം 

തങ്ങഠംക്ക് വിശ്വാസമുള്ള ഡോക്ടര്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കാന് രോ 

ഗികരയംക്കൃള്ള അവകാശം നിലനില്ക്കണമെങ്കില് സ്വകാര്യ ചികില്സ 
അനുവദി ക്കണമെന്ന് ചിലരെങ്കിലും ആത് മാര്ഥമായി വിശ്വസിക്കു 
ന്നുണ്ട്. രോഗികഠം സ്വമേധയാ ഡോക്ടര്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട 
ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി മാരക്കററ് മൂല്യങ്ങഠം വൈദ്യശാസ*ധ്രത്തെ കീഴ? 
പ്പെടുത്തിയതിന്െറ ഫലമായിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള അനഭിലഷണീയമായ 
ഒരു (പവണതയാണ് . മാര്ക്കററിലെ മററുല്പന്നങ്ങളുടെ കാര്യത്തില് 
ഗൃണമേന്മയേക്കാഠം പലപ്പോഴും പരസ്യത്തിന്െറ സ്വാധീനത്തിന് ഉപ 
ഭോക്'താക്കഠം വിധേയരാവുന്നതുപോലെ സ്വകാര്യ ചികില്സകരുടെ 
ഈതിവീര്പ്പിച്ച പേരും പെരുമയുമാണ് ചില പ്രത്യേക ഡോക”ടര്മാ 
രിലേക്ക് രോഗികളെ ആകര്ഷിക്കുന്നത്. കടു ്രിമമായ സംതറുപ”തി 
യാണ” ഇതുവഴി പലര്ക്കും ലഭിക്കുന്നത്”. തലവേദനയ'ക്ക” ന്യൂറോ 
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ളജിസ്ററിനേയും നെഞ്ചുവേദനയ് ക്ക്” കാര്ഡിയോളജിസററിനേയും 
സമീപിക്കാന് രോഗികഠം സ്വയം തീരുമാനമെടുക്കുന്ന ഇന്നത്തെ രീതി 
ഒട്ടും ആശാസ്യമല്ല. കാര്യക്ഷമതയോടെ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള 
ഒരു റഫറല് സംവിധാനത്തിന്െറ അഭാവവും കാശു മുടക്കിയാലേ നല്ല 
ചികില്സ കിട്ടു എന്ന ധാരണയുമാണ് സ്വകാര്യ ചികില്സാ സ്രമ്പ 
ദായത്തെ നിലനിറുത്തുന്ന മുഖ്യ ഘടകങ്ങഠം. 

സര്ക്കാര് ആശുപ്രതികളിലെ തിരക്കു കുറയ് ക്കുവാനും ഉള്ള 
സൌകര്യം പാവപ്പെട്ട രോഗികഠംക്കായി (പയോജനപ്പെടുത്താനും സ്വകാ 
ര്യ ചികിത്സ പരോക്ഷമായി സഹായിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നവരുണ്ട്. 
സ്വന്തം വി ശ്രമസമയമുപയോഗിച്ച” സര്ക്കാര് ഡോക്ടര്മാര് സാമ്പ 
ത്തികശേഷിയുളളവരെ ചികിത്സിക്കുന്നത് സര്ക്കാര് സ്ഥാപന 
ങ്ങഠംക്ക്” സഹായകമാണെന്നാണ് ഇവരുടെ വാദം. സര്ക്കാര് വ്യവസ്ഥ 
തയിലുള്ള സേവനതുറകഠം മെച്ചപ്പെടുത്താന് ഗവണ്മെന്റ് മുന്കൈ 
യെടുത്ത” സ്വകാര്യസ്ഥാപനങ്ങളെ പ്രോത് സാഹിപ്പിക്കണം എന്നാവ 
ശ്യപ്പെടുന്നതിനു തുല്യമാണിത്. നമ്മുടെ സര്ക്കാര് ആസ്പ്രതിക 
ളുടെ (പവര്ത്തനത്തില് ഒട്ടനവധി തകരാറുകടം ഉണ്ടെന്നത് ഒരു വസ് 
തൂതമാ്തമാണ”. അവ പരിഹരിക്കൂന്നതിനുള്ള മൂര്ത്തമായ നടപടി 

കഠം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് തടസ്സം നില്ക്കുന്ന മുഖ്യ ഘടകങ്ങളി 
ലൊന്നാണ് സ്വകാര്യ ചികിത്സയെന്നതാണ് സത്യം . 

ഗവ. ആസ്്'പ്രതികളുടെ ശോച്യാവസ്ഥ 

ആസ്്'പ്രതികളില് ലഭിക്കാത്ത പരിചരണം ഡോക്ടര്മാരുടെ വീ 

ടുകളില്നിന്ന” പണംമുടക്കി വാങ്ങാം എന്ന ദുഃസ്ഥിതി നിലനില് 

ക്കൂന്നിടത്തോളം കാലം സര്ക്കാര് ആസ് പ്രതികഠം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതി 

നുള്ള ഒരു സംഘടിത നീക്കവും നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടാവാനിടയില്ല. ഒററ 

പ്പെട്ട ചില ഇടപെടലുകടം ഒഴിച്ചാല് സര്ക്കാര് ആസ് പ്രരതികഠം സംര 

ക്ഷിക്കൃന്നതിനുള്ള ബഹാുജനപ്രക്ഷോഭങ്ങളൊന്നുംതന്നെ ഇതുവരെ 

സംഘടിപ്പി ക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നതിന്െറ കാരണം ഗാരവമായി പരിശോ 

ധിക്കാന് രാഷ്്ര്ടീയ-യമുവജന പ്രസ്ഥാനങ്ങഠം തയ്യാറാവണം . സര് 

ക്കാര് ആസ്പപ്രതികളിലെ അത്യന്തം ശോചനീയമായ സാഹചര്യ 

ങ്ങഠം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോഠം ഇത് അദ് ഭുൂതകരമായി തോന്നുന്നി 

ല്ലേ? സര്ക്കാര് ആസ്പത്രികളുടെ അടിമൂടിയുളള ഉടച്ചുവാര്ക്കലി 

നെ തടസ്സപ്പെടുത്തി ക്കൊണ്ട് ഒരു സേഫ്ടി വാല്വുപോലെ സ്വകാ 

രൃയചികിത്സ നിലനില്ക്കുയല്ലേ? 

സ്വകാര്യചികിത്സ അനഭിലഷണീയമായ നിരവധി പ്രവണത 

കഠം ആസ്'പ്ര്രികളിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുവരുത്തുന്നുണ്ട് . (പസിദ്ധരായ 

പല സ്വകാര്യ ചികിത“സകരും അവരൂടെ സ്വാധിനമേഖല വിപൂല 



റ് 

മാക്കുന്നതും (പശസ്തി വര്ധിപ്പിക്കുന്നതും ഗവണ്മെന്റ് ആസ് പ 

ര്രികളിലെ അവരുടെ സ്ഥാനത്തിന്െറ പകിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് . 

സര്ക്കാര് ആസപ്രതിയിലേക്ക് അഡ്മിഷനുളള കുറുക്കുവഴിയായും 

സ്വകാര്യചികിത്സ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് . സര്ക്കാര് ആസ് 

പ്രതികളിലെ ഡോക്ടര്മാര്. തമ്മില്ത്തമ്മിലും ഡോക്ടര്മാരും മററ് 

ആസപ്രതി ജീവനക്കാരും തമ്മിലുമുളള ബന്ധം വഷളാക്കുന്നതി 

നും സ്വകാര്യ ചികിത്സ കാരണമാവുന്നുണ്ട് . 

മെഡിക്കല്കോളേജുകളിലെങ്കിലും സ്വകാര്യ ചികിത്സ അവ 

സാനിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ഗവണ്മെന്റ് അടിയന്തരമായി പരിഗണിക്കേ 

ണ്ടതാണ്. ഹെല്ത്ത് സര്വ്വീസസ്സില്നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി രോഗ 

ചികിത്സക്ക് പുറമെ വൈദ്യവിദ്യാഭ്യാസം, ഗവേഷണം എന്നി ചുമ 

തലകഠംകൂടി നിര്വഹിക്കേണ്ടവരാണ് മെഡിക്കല് കോളേജിലെ ഡോ 

ക”ടര്മാര് . ഇന്ന് മെഡി ക്കല്കോളേജുകഠം കേവലം ചികിത്സാ കേന്ദ്ര 

ങ്ങഠം മാരതമായി ചുരുങ്ങിയിരിക്കയാണ് . വൈദ്യവിദ്യാഭ്യാസത്തി 

ന്െറ നിലവാരം അനുദിനം താണുവരികയാണെന്ന വിമര്ശനം ഉയര് 

ന്നുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മെഡിക്കല്കോളേജില് അധ്യാപക-വി 

ദ്യാര്ഥി ബന്ധം അടുത്തകാലത്തായിവഷളായി വന്നതിനുള്ള കാരണ 

വും ഇതുതന്നെ. മാതമല്ല ഏററവും കൂടുതല് സ്വകാര്യ ചികിത്സ 

നടത്തുന്ന അധ്യാപകരെ തങ്ങളുടെ ഭാവി മാതൃകയായി കണക്കാക്കുന്ന 

തുവഴി തെററായ മൂല്യബോധത്തിന് മെഡിക്കല് വിദ്യാര്ഥികഠം അടി 

മപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. വൈദൃശാസ് (തത്തിന്െറ മഹത്തായ പാരമ്പ 

ര്യം മറക്കപ്പെടുന്നു. മെഡിക്കല്കോളേജ് കാമ്പസ്സില് കച്ചവട 
മൂല്യം അങ്ങനെ ശക്തിപ്പെട്ടുവരികയാണ് . 

കേരളത്തിലെ മെഡിക്കല്കോളേജുകളില് ഗവേഷണ രംഗത്ത് 
. കാര്യമായ യാതൊരു (പവര്ത്തനവും നടക്കുന്നില്ല. വിഖ്യാതരും കഴി 
വൃററവരുമായ നിരവധി ചികിത്സകരെ മെഡിക്കല് കോളേജില് 
കണ്ടെത്താന് കഴിയും. എന്നാല് അക്കാദമിക് അന്തരീക്ഷത്തിന്െറ അഭാ 
വംമൃലവും സ്വകാര്യ ചികിത്സ ഭൂരിപക്ഷം സമയവും അപഹരിക്കു 
ന്നതിന്െറ ഫലമായും വൈദ്യശാസ് ത്രത്തിന” മാലികമായ സംഭാവന 
യൊന്നും നല്കാന് ഇവര്ക്ക് കഴിയാതെ പോവുന്നു. 

ര്രീചി(രതാ മെഡിക്കല് സെന്റര് 

ക്രേന്ദ ഗവണ്മെന്റിന്െറ കീഴിലുള്ളതും സ്വയംഭരണാവകാശമു 
ള്ളതമുമായ മെഡിക്കല് കോളേജുകളി ലൊന്നുംതന്നെ സ്വകാര്യ ചികില് 
സ അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. കേരളത്തില് തന്നെയുള്ള ശ്രീ ചിത്രമെഡി 
കല് സെന്ററില ൦ പ്രൈവററ് (പ്രാക്ടീസ് നടത്താന് ഡോക്ടര്മാര് 
ക്ക” അനുവാദമില്ല. വൈദ്യ വിദ്യാഭ്യാസം ., ഗവേഷണം, വിശിഷ്ട 
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ചികില്സ എന്നീ രംഗങ്ങളില് തങ്ങളുടേതായ സംഭാവനകഠം നല്കാന് 
ഈ സ്ഥാപനങ്ങരംക്ക്” കഴിയുന്നുണ്ട്”. ഹൂദ്രോഗ ചികില്സക്കാവശ്യ 
മായ കടു ര്തിമവാല്വുകരം, ഓക” സി ജനേററര് , ബളഡ് ബാഗ? തുട 

ങ്ങിയവ നിര്മിക്കാനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യ (ശ്രീചിത്ര സെന്ററിനോട 
നുബന്ധിച്ചു” (പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ഗവേഷണവിഭാഗം വികസിപ്പിച്ചെടു 
ത്തിട്ടുണ്ട്. സ്വകാര്യ ചികില്സ നിര്ത്തിയാല് കഴിവുററ ഡോക്ടര് 
മാര് മെഡിക്കല് കോളേജ് വി ട്ടുപോകൂമെന്ന് ഭയക്കുന്നവരമുണ്ട്. ഇ 
ന്തൃയിലെ ഏററവും (പഗല്ഭരായ ഡോക്ടര്മാര് സ്വകാര്യ ചികില്സ 
അനുവദിക്കാത്ത ഇന്സ് ററി ററ്യുട്ടുകളിലാണ് ജോലിനോക്കുന്നതെന്ന് 
കാണാം. മെഡിക്കല് രംഗത്തെ പ്രതിഭകളെ വെറും സ്വകാര്യ ചികില് 

സകരാക്കി മാററുന്ന പ്ര്രകിയയാണ് നമ്മുടെ മെഡിക്കല് കോരേജുക 

ളില് നടന്നുവരുന്നത്. 

സ്വകാര്യ ചികില്സയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഡോക്ടര്മാര്ക്ക് 

ഇന്ന് ലഭിക്കുന്ന വേതനത്തിന്െറ കാര്യവും പരി ശോധിക്കേണ്ടതായിട്ടു 

ണ്ട്. ക്രേന്ദഗവണ്മെന്റിന്െറ കീഴിലുള്ള മെഡിക്കല് ഇന്സ്ററിററ്യൂ 

ട്ടുകളിലേയും യുൂനിവേഴ്സിററി അധ്യാപകര്ക്കായി യു. ജി. സി. 

ശൂപാര്ശ ചെയ്തിട്ടുള്ള ശമ്പളസ്കെയിലൂുകളുമായി തട്ടിച്ചുനോക്കു 

മ്പോഠം കേരളത്തിലെ മെഡിക്കല്കോളേജ് അധ്യാപകര്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന 

ശമ്പളം തികച്ചും അപര്യാപ്തമാണെന്ന് കാണാം . 

സ്വകാര്യ ചികില്സ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നതുമുലമാണ് മെഡി 

ക്കല് കോളേജിലെ അധ്യാപകരുടെ ശമ്പളം ഇങ്ങനെ താണ നിലവാര 

ത്തില് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. രോഗികളില്നിന്ന് പണം സ്വീകരി 

ക്കാന് അതി നിഷ്ടപ്പെടാത്തവരെ പോലും നിര്ബന്ധിതരാക്കുന്ന സാ 

ഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്. സ്വകാര്യ ചികില്സ അനുവദിച്ചിരി 

ക്കുന്നതുമൂലം വേതനം പരിഷ് കരിക്കുന്നതി നായി സംഘടിത നീക്കം 

നടത്താന് മെഡിക്കല്കോളേജ് അധ്യാപകര്ക്ക് കഴിയുന്നതുമില്ല. വള 

രെ നിസ്സാരമായ ഒരു തുക നോണ് (പാക്”ടീസിങ് അലവന്സായി 

അനുവദിച്ചിടുളള നോണ് ക്ളിനിക്കല് വിഭാഗത്തിലേക്ക് വരാന് ഡോ 

ക് ടര്മാര് പൊതുവെ താല്പര്യം കാട്ടുന്നില്ല. ഈ വിഷമവൃത്തം മുറി 

ച്ച;കടക്കാന് ഇനി വൈകിക്കൂട. 

യു. ജി. സി. സ്കെയില് ബാധകമാക്കണം 

അക്കാദമിക” നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും (പതിഭാധനരാ 

യവരെ അധ്യാപന--ഗവേഷണ രംഗത്തേയ്ക്ക് ആകര്ഷിക്കുന്നതിനും 

ഉയര്ന്ന യു. ജി. സി. സ്കെയില് യൂനിവേഴ്സിററികളില് നടപ്പാ 

ക്കേണ്ടതാണെന്ന* തത്വത്തിലെങ്കിലും ഗവണ്മെന്റ് അംഗീകരിച്ചിട്ടു 

ഞ്ജല്ലോ. ഇത" മെഡിക്കല്കോളേജ് അധ്യാപകര്ക്കും ബാധകമാണ്. 
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മെഡിക്കല്കോളേജുകളിലെ സ്വകാര്യ ചികില്സ ഉടന്തന്നെ അവസാ 

നിപ്പിച്ച് അവയെ അക്കാദമിക” സ്ഥാപനങ്ങളാക്കി നം 

ക്കാന് സര്ക്കാര് (ശ്രദ്ധിക്കണം. അതോടൊപ്പം മെഡിക്കല്കോളേജ് 

ധ്യാപകരുടെ വേതനം യു. ജി. സി. സ്കെയിലിനോടൊപ്പമോ ക്രേന്ദ 

ഗവണ്മെന്റ് ഇന്സ് ററിററ്യുട്ടുകളോടൊപ്പമോ വര്ധിപ്പി ക്കുകയും 

വേണം. ഹാസ് സര്ജനുമാര്, പോസ്റാറ് ര്രാജ്വേററ് വിദ്യാര്ഥികഠം ഇ 

വരുടെ സ്റൈറപ്പന്റും ക്രേന്ദസ്ഥാപനങ്ങളിലേതിനോടൊപ്പമാ 

ക്ണെം. 

പാര്ലമെന്റ് 1982-ല് അംഗീകരിച്ച ആരോഗ്യ നയപഖ്യാപന 

ത്തില് *““ഗവണ്മെന്റ് സര്വീസിലുളള ഡോക്ടര്മാരുടെ സ്വകാര്യ 

(പാക്ടീസ് (കമേണ കുറച്ച് നിര്ത്തലാക്കേണ്ട നടപടികഠം സംസ്ഥാ 

നങ്ങഠം സ്വീകരിക്കുന്നത് അഭിലഷണീയമാണ്” "” എന്ന് രേഖപ്പെടു 

ത്തിയിരിക്കുന്നു. പല സംസ്ഥാന ഗവണ്മെന്റുകളും ഈ നിർദ്ദേ 

ശം നടപ്പിലാക്കിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആന് (ധാ ഗവണ്മെന്റ് ഏതാനും 

മാസം മുമ്പ് മെഡിക്കല്കോളേജുകളില് മാത്രമല്ല ഹെല്ത്ത് സര്വീ 

സുകളിലും സ്വകാര്യ (്രാക്ടീസ് അവസാനിപ്പിച്ചു കൊണ്ട്” ഉത്തര 

വിടുകയുണ്ടായി. സാമ്പത്തിക പരാധീനതയുടെ പേരില് കേരളഗ 

വണ്മെന്റും സ്വകാര്യ ചികില്സ അവസാനിപ്പിക്കാന് നടപടി സ്വീക 
രിക്കുന്നത് വൈകിക്കയില്ലെന്ന് (പതീക്ഷിക്കാം . 



ഡോക്ടര്മാരുടെ സാമൂഹിക 
(പതാിബദ”ധത 

മെഡിക്കല് സമരകാലത്ത്” പൊതുജനാരോഗ്യത്തിന് ഏററവും 
വലിയ ഭീഷണിയ്ൃയര്ത്തുന്ന ““വ്യാജഡോക്ടര്* "മാര്ക്ക് അംഗീകാരം 

നല്കുറുന്നതി നെതിരായിട്ടാണ് തങ്ങളുടെ സമരമെന്ന് മെഡിക്കല് വി 

ദ്യാര്ഥികഠം പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു. ആയുൂര്വേദഡോക്ടര്മാരെ മോ 

ഡേണ് സര്ജറി കൈകാര്യം ചെയ്യാനനുവദിച്ചാല് ഇതിന്െറ ഭവിഷ്യത്ത് 

നേരിടേണ്ടിവരുന്നത” ഈ രാജ്യത്തെ ബഹുഭൃരിപക്ഷം വരുന്ന ““പാവ 

പ്പെട്ട രോഗികളാണെ”"ന്ന് സമരനേതാക്കരം മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി. ആ 

ധൂനിക വൈദ്യശാസ് (തത്തിലെ ഡോക്ടര്മാര് സ്വന്തം നിലനില്പ്പി 

നുവേണ്ടിയല്പ മറിച്ച് പൊതുജനാരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനാണ് (പ്പ 

ക്ഷോഭം നടത്തുന്നതെന്ന് ഡോക്ടര്മാരുടെ സംഘടനകളും (പഖ്യാപി 

ച്ചിരുന്നു . 

പൊതുജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കലല്ല ആധുനിക ചി 

കില്സകരുടെ സങ്കുചിതമായ പ്രൊഫഷനല് താല്പര്യമാണ് സമര 

ത്തിന്െറ പിന്നിലുള്ളതെന്ന് ആയുര്വേദ-ഹോമിയോ ഡോക്ടര്മാരും 

വിദ്യാര്ഥികളും എതിര് പ്രസ്താവന നടത്തി. സമരത്തെ തുടക്കം 

മൂതല് തന്നെ എതിര്ത്തിരുന്ന എസ് . എഫ്. ഐ. മെഡിക്കല് വിദ്യാര് 

ഥികളും മ്രന്തിമാരും സമരത്തിന്െറ പിന്നില് രാഷ്ടീയ താല്പര്യമാ 

ണുള്ളതെന്ന് ആരോപിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഗവണ്മെന്റ് നടപ്പിലാ 

കാന് ശ്രമിച്ചതും ഇപ്പോഴത്തെ ഗവണ്മെന്റിന്െറ പരിഗണനയിലി 

ല്ലെന്ന” വ്യക൦തമാക്കിയതുമായ മെഡിക്കല് (പാക്ടീഷണേഴ്സ് ബി 

ലിനും 1983 മൃതലാരംഭിച്ച ആയ മുര്വേദവിദ്യാര്ഥികളുടെ സര്ജറി 

പരിശീലനത്തിനുമെതിരായി അപ്പ്പോഠം സമരം നടത്തുന്നത്” രാഷ് (്രീയ 

കാരണങ്ങഠംകൊണ്ടു, മാതമാണെന്നവര് വാദിച്ചു. 

മെഡിക്കല് സമരത്തിന്െറ പിന്നില മണ്ടായിരുന്നത" പൊതുജനങ്ങ 

ളുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിലുള്ള ആഗ്രഹമായിരുന്നോ, അതോ 

സങ്കുചിത പ്രൊഫഷനലിസവും രാഷ് ര്രീയവുമായിരുന്നോ എന്നത് 

വിവിധ ജനകീയാരോഗ്യ (പശ൦നങ്ങളോട” ഡോക്ടര്മാരുടെ സംഘടന 

കഠം സ്വീകരിക്കുന്ന സമീപനത്തിന്െറ അടിസ്ഥാനത്തില് മെഡിക്കല് 

സമരം നിശബ'ദമായി നോക്കി നിന്നിരുന്ന ജനങ്ങഴം ഭാവിയില് വില 

യിരൂുത്തുമെന്നത് തീര്ച്ചയാണ് . 
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നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങഠം പൊതുവിലും ““പാവപ്പെടു രോഗീ 

കഠം” '(പത്യേകിച്ചും ആതുരശു ശ്രൂഷാരംഗത്ത് നിരവധി പ്രശ് നങ്ങഠം 

നേരിട്ടുവരികയാണെന്നത് പ്രത്യകിച്ച് എടുത്തുപറയേണ്ട കാര്യമില. 

ദാരി (ദ്യം, തൊഴിലില്ലായ്മ, പരിസര ശുചിത്വമില്പായ'മം ശുദ്ധജല 

വിതരണത്തിലെ അപര്യാപ്തത, നിരക്ഷരത തുടങ്ങിയ സാമൂഹ്യ സാ 

മ്പത്തിക (6്രശ'്നങ്ങഠം പരിഹരിക്കുന്നതിലുൂടെ മാത്രമേ ഒരു ജനതക്ക് 

ആത്യന്തികമായി മെച്ചപ്പെട്ട ആരോഗ്യം കവരിക്കാനാവൂ. രാഷ്രടീ 

യതലത്തില് നടക്കുന്ന ജനകീയ മുന്നേററങ്ങളിലൂടെ പരിഹൃതമാവേണ്ട 

രപശ൦നങ്ങഠം ആണിവ ഈ വസ് തുത അംഗീകരിക്കുമ്പോഠം തന്നെ, 

നിലവിലുള്ള പൊതുജനാരോഗ്യ സംവിധാനത്തി നുള്ളില് നിന്നുകൊ 

ണ്ടുതന്നെ “ “പാവപ്പെട്ട രോഗികഠം""ക്ക” കഴിയുന്നത്ര ആശ്വാസം പകരൂ 

ന്നതിനുള്ള (പവര്ത്തനങ്ങഠം ഡോക് ടര്മാരൃടെ സംഘടനകഠംക്ക് 

സംഘടിപ്പിക്കുവാന് കഴിയും. 

ഓഷധ വ്യവസായം 

സമീപകാലത്ത” വ്യാപകമായി ചര്ച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടുവരുന്ന ഭഷധ 

വ്യവസായരംഗത്തെ അശാസ് രതീയതകളുടെ കാര്യം തന്നെ ഉദാഹരണ 

ത്തിന് പരിശോധിച്ചു നോക്കാം. ഇന്ത്യന് ഓഷധ വ്യവസായം അതി 

ഗുരുതരമായ (പതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നുപോയിഒ ക്കാണ്ടിരി ക്കുക 

യാണ്. ഇന്ത്യയില് 60,000 ത്തോളം (ബാന്റു നാമങ്ങളിലായി 2400 

കോടി രൂപയ്ക്കുള്ള ഓഷധങ്ങടഠം വര്ഷംതോറും നിര്മ്മിക്കപ്പെടുന്നു 

ണ്ട”. എന്നാല് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അടുത്തകാലത്ത് (പസിദ്ധിീക 

രിച്ച കണക്കനുസരിച്ച്” കേവലം 350 കോടി രൂപ വിലയുള്ള അവശ്യ 

മരുന്നുകഠം മാ(്തമാണ് ഇന്ത്യയിലുൃല്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. അനാ 

വശ്യങ്ങളും, പലപ്പോഴും വിദേശ രാജ്യങ്ങളില് നിരോധിച്ചവയുമായ 

ഓഷധങ്ങഠം വിററ് വന്ലാഭം തട്ടിയെടു ക്കാനാണ് വിദേശ ഇന്ത്യന് 

കുത്തക കമ്പനികഠം ര്രമിച്ചുവരുന്നത് . ഇത് നുപൃറമെ, കേനന്ദരഗവണ് 

മെന്റ് 1986ല് പ്രഖ്യാപിച്ച ഓഷധനയത്തെ തുടര്ന്ന്” അവശ്യമരുന്നു 

കളുടെ വില കുത്തനെ ഉയര്ന്നിരിക്കയാണ്. വിദേശമരുന്നു കമ്പനി 

കഠം ദേശസാല്ക്കരി ക്കുക, പൊതുമേഖലാ ഓഷധക്കുമ്പനികഠം ശക്തി 

പ്പെടുത്തുക, അവശ്യമരുന്നുകളുടെ ഉല്പാദനം വര്ധിപ്പിക്കുക, മരു 

ന്നുകളുടെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുക, അനാവശ്യവും അപകട 
കാരികളുമായ ഓഷധങ്ങഠം നിരോധിക്കുക തുടങ്ങിയ ഹാത്തിക്കമ്മി ററി 
ശുപാര്ശകഠം നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് ആവശ രപ്പെട്ടുകൊണ്ട്” അഖിലേന്ത്യാ 
തലത്തില് ജനകീയ ഓഷധനയത്തി നുവേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടം ശക്തി 

പ്പെട്ടു വരികയുമാണ് 

സര്ക്കാര് തലത്തിലുളള രാഷ് (്ദീയ ഇഛാശക” തിയുടെ അഭാവ 
മാണ് ഓഷധവ്യവസായം ജനകീയവല്ക്കരിക്കുന്നതിന” തടസ്സം 



ക 

സൃഷ്ടിക്കുന്നത് . എന്നാല് രോഗികളുടെ വേദനവിററ് ലാഭം വാരി 
ക്കൂട്ടുന്ന മരൂന്നുകമ്പനി കളുടെ ഗൂഡതന്ത്രങ്ങളെ തുറന്നുകാട്ടാനും 
എതിര്ത്തു തോല്പിക്കാനും അതുവഴി ജനങ്ങഠംക്ക് ആശ്വാസം പക 
രാനും ഡോക്ടര്മാര്ക്ക് വലിയൊരളവുവരെ സാധിക്കുന്നതാണ് . 

വിദേശരാജ്യങ്ങളില് നിരോധിച്ചിട്ടുള്ളതും അപകടകാരികളും ഫല 

സിദ് ധിയില്ലാത്തവയുമായ ഓഷധങ്ങഠം രോഗികഠംക്ക് നിര്ദേശിക്കുക 

യില്ലെന്ന് ഡോക്ടര്മാര് പ്രതി ജ്ഞുയെടുക്കേണ്ട കാലം വൈകിയിരി 

ക്കയാണ് . മെഡിക്കല് കമ്പനികളുമായി യാതൊരുവിധമായ സാമ്പ 

ത്തികബന്ധങ്ങളും സ്ഥാപിക്കുകയില്ലെന്ന്” പ്രൊഫഷണല് സംഘ . 

ടനകഠം തീരുമാനി ക്കുകവഴി പൊതുജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ആര്ജി 

ക്കുവാനും ആദരവു പിടിച്ചുപററുന്നതിനും ഡോക്ടര്മാര്ക്ക് കഴി 

യും. മരുന്നുകമ്പനികളുടെ അധാര്മി കങ്ങളായ വിപണന  തന്ത്രങ്ങഠം 

ക്കെതിരെ മരണംവരെ പോരാടിയ ഡോ. ഒലിഹാന്സന്, ബംഗ്ളാ 

ദേശില് ഒരു ജനകീയ ഓഷധനയം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് നേതൃത്വം 

നല്കിയ ഡോ. സഫറുള്ള ചാധരി തുടങ്ങി വൈദ്ൃശാസ്ര്രത്തിന്െറ 

മഹത്തായ പൈത്രുകം ഉയര്ത്തിപ്പിടിച്ച ഡോക്ടര്മാരുടെ പ്രവര്ത്ത 

നങ്ങളില്നിന്ന് പ്രചോദനം. ഉഠംക്കൊണ്ടു കൊണ്ട്” ഗവണ്മെന്റിന്െറ 

ജനവിരൃദ്ധ ഓഷധനയത്തിനും മരുന്നുകമ്പനികളുടെ ചൃഷണത്തി 

നുമെതിരെ നടക്കുന്ന പോരാട്ടങ്ങടംക്ക് നേതൃത്വം നല്കാന് ഡോകടര് 
മാര് ഒത്തൊരുമിച്ച്” മുന്നോട്ടു വരേണ്ടതാണ് . 

ഓഈഷധവില വര്ധന 

സമീപകാലത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള ഓഷധവിലവര്ധനവിന്െറ ഭാരം 

ഒരു പരിധിവരെ ക റയ് ക്കുവാന് ഡോക്ടര്മാര് ബോധപൂര്വം ശ്രമി 

ച്ചാല് സാധിക്കുന്നതാണ്. അനാവശ്യങ്ങളും ചികില്സാക്ഷമതയില്ലാ 

ത്തവയുമായ ഓഷധച്ചേരുവകഠം രോഗികഠംക്ക് നിര്ദേശിക്കാതിരി 

ക്കാന് ഡോക്ടര്മാര് ശ്രദ”ധിക്കണം . ടോണിക്കുകഠം, വിററാമിന് മി ശ്രി 

തക്ങാഠം, ചടുമസംഹാരി കഠം തുടങ്ങിയ ഓഷധങത്ങഠം ഈ വിഭാഗത്തില് 

പെടുന്നു. അനാവശ്യങ്ങളും ചികില്സാക്ഷമതയുടെ കാര്യത്തില് 

ശാസ് (തീയാടിസ്ഥാനമില്പാത്തവയപുമായ ഓഷധങ്ങളുടെ പട്ടികയില് 

ചില ആയുര്വേദ-ഹെര്ബല് മരുന്നുകളും അടുത്തകാലത്ത് സ്ഥാനം 

പിടിച്ചിട്ടയണ്ട് . മോഡേണ് മെഡിസിന് (പാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവരെ 

ലക്ഷ്യമാക്കി ക്കൊണ്ട്” പല വിദേശകമ്പനികളും ധാരാളം ആയൂര്വേദ 

_ഹെര്ബല് ഓഷധങ്ങഠം മാര്ക്കററുചെയ”തു തുട്ര്ദിയിട്ടുണ്ട് . 

ഇത്തരം ഏറെ പ്രചരിപ്പിച്ചുവരുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഹിമാല്യയ ഓഷധക്ക 

മ്പനിയുടെ ഉല്പ്പന്നമായ “ലിവ് 52 കഴിഞ്ഞവര്ഷം ഇന്തയില് ഏറാ 

വുമധികം വിററഴിക്കപ്പെട്ട 10 ഓഷധങ്ങളി ലൊന്നാണ് . ഒരു വിദേശ 

കമ്പനി അടുത്ത കാലത്ത് കൊറിയന്--ചൈനീസ” ഓഷധസസ്യമായ 
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ജിന്സെങ്ങില്നിന്ന* തയ്യാറാക്കിയമാണെന്ന്” അവകാശപ്പെടകൊണ്ട് 

ഒരു ഓഷധം മാര്ക്കററൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് . ലൈംഗിക ഉത്തേജനത്തിനാ 

ണത്രെ ഈ ഓഷധം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്! 

ആയുര്വേദ ഡോക്ടര്മാര് ആധുനിക വൈദ്യശാസ് ധ്രം പഠിക്കു 

ന്നതിനെ എതിര്ത്ത ഡോക്ടര്മാര്ക്ക് തങ്ങഠംക്ക് യാതൊരു വീവരവൂു 

മില്പാത്തതും ഫലസിദ്ധിയെ സംബന്ധിച്ച് ഉറപ്പില്പാത്തതുമായ 

ആയുര്വേദ ഓഷധങ്ങഠം രോഗികരഠംക്ക് നിര്ദേശിക്കുന്നതിനെ ന്യായ 

കരിക്കാനാവുുമോ? ഇത്തരം ഓഷധങ്ങഠം നിര്ദോഷങ്ങളല്ലെന്നും ഇവ 

യില് പലതും അപകടസാധ്യതകഠം ഉളളവയാണെന്നും ലോകാരോഗ്യ 

സംഘടന ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുമുണ്ട്. മലേഷ്യന് ഗവണ്മെന്റ് അടുത്ത 

കാലത്ത” മെര്ക്കുറി അടങ്ങിയിട്ടുള്ളവയും മാനസികവിഭാന്തി ഉണ്ടാ 

ക്കുന്നവയുമായ 5 ഹെര്ബല് ഓഷ്ധങ്ങഠം നിരോധിച്ച വിവരം 

റിപ്പോര്ട്ടു ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട”. മെഡി ക്കല് സമരകാലത്ത് സങ്കരചികില് 

സയെ എതിര്ക്കുന്നതിന് മുന്നോട്ടുവന്ന ഡോക്ടര്മാരുടെ സംഘടന 

കഠം മററു ചികില്സാസ്രമ്പദായത്തിലെ ഓഷധങ്ങഠം രോഗി കഠംക്ക് 

നിര്ദേശിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ സ്രമ്പദായം ഉപേക്ഷിച്ച് സ്വയം മാതൃക 

കാട്ടേണ്ടതാണ് . 

മരുന്നുകമ്പനികളുടെ തട്ടിപ്പ് 

ഓഷധ വി ലവര്ധനവി നുള്ള ഒരു കാരണം ബ്രാന്ഡ് നാമത്തി 

നെറ മറവില് മരുന്നുകമ്പനികഠം നടത്തുന്ന തട്ടിപ്പാണ്. ഒരേ അള 
വിലും ഗുണത്തിലുമുള്ള ഓഷധങ്ങഠം വിവിധ കമ്പനികഴം വമ്പിച്ച 

വിലവ്യത്യാസത്തിനാണ് വിററുവരുന്നത് . ഓഷധങ്ങളുടെ (ബാന്ഡൂ 
നാമത്തി നൂപകരം അവയുടെ ശാസ്(തീയനാമം ഉപയോഗി ക്കണമെന്ന് 

ഹാത്തിക്കമ്മററി ശുപാര്ശ ചെയ്തിരുന്നു. ഡോക്ടര്മാരുടെ മനസ് 
സില് തങ്ങളുടെ (ബാന്ഡ് ഓഷധങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച” ഒരു മിഥ്യാ 

ധാരണ സൃഷ്ടിച്ചാണ്” മരുന്നുകമ്പനികഠം പൊതുജനങ്ങളെ കബളി 
പ്പിക്കുന്നത്. 

ഹാത്തിക്കമ്മിററി റിപ്പോര്ട്ടില് ഇതേപ്പററി പറയുന്ന ഭാഗം ഡോക്" 
ടര്മാര് (പാത്യേകം (ശരദ് ധിക്കേണ്ടതാണ് : , 

* ബാന്ഡ് നാമത്തിലറിയപ്പെടുന്ന മരൂന്നുകഠം മാത്രം നിര്ദേശി 

ക്കുകയെന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടില് ഡോക്ടര്മാരുടെ ഒരു ശീലമായിക്കഴി 

ഞ്ഞിട്ടുണ്ട”. മെഡിക്കല് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ ലഭിച്ച പരിശീലനമല, 
മറിച്ച് നിരവധി വര്ഷത്തെ ശീലങ്ങഠം മാ്തമാണ് നിര്ഭാഗ്യവശാല് 
ഇതിന” പിന്നിലുള്ളത് . വൈദ്യവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്െറ ഒരു ഘട്ടത്തി 
ലും (ബ്രാന്ഡ് നാമങ്ങളെക്കുറിച്ച” പഠിപ്പിക്കുന്നതേയില്ല. യഥാര്ഥ 
ത്തില് പസ്രാന്ഡ് നാമങ്ങഠം ചികിത”സാരംഗത്ത് (പവര്ത്തിക്കുന്നവ 
രില് തെററായ ചില സ്വാധീനങ്ങഠം വളര്ത്തി യെട്ുക്കുന്നു. ഡോക്ടര് 
മാര് ചില പ്രത്യേക (ബാന്ഡകളെതന്നെ പ്രോത്സടഹി പ്പിക്കാന് ഇട 
വരുന്നു. രോഗികഠം മരുന്നുകഠാക്കുവേണ്ടി അനാവശ്യമായി കൃടൃതല് 
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പണം മുടക്കാന് ബോധപൂര്വമായിട്ടല്ലെങ്കിലും, ഡോകടർമാർ കാര 
ണമാവുന്നു. മെഡിക്കല്രംഗത്ത്" (പവരത്തിക്കുന്നവരെല്പഠാം വളരെ 
ഗൌരവമായി കാണേണ്ട ഒരു (പശ”നമാണിത” .?? 

ഓഷധവിലയില മണ്ടായിട്ടുളള ഭീമമായ വര്ധന കണക്കിലെട ത്തു 
കൊണ്ടും ഹാത്തിക്കമ്മിററിയയടെ പരാമര്ശങ്ങളിലെ സ്പിരിറാമുഠം 
ക്കൊണ്ടു കൊണ്ടും (്രാന്ഡ്നാമങ്ങളുടെ മറവില് നടക്കുന്ന തട്ടിപ്പില് 
നിന്നും പൊതുജനങ്ങളെ കഴിയുന്നത്ര രക്ഷപ്പെടുത്താന് ഡോക്ടര്മാര് 
(ശരദ് ധിക്കണം . ഓഷധങക്ങഠം നിര്ദേശിക്കൃമ്പോഠം അവയുടെ വിലയുടെ 

കാര്യംകൂടി ഡോക് ടര്മാര ഗരവമായി പരിഗണിക്കണം. തങ്ങഠംക്കി 
ഷ് ടമൂള്ള (ബാന്ഡ് ഓഷധങ്ങംക്ക് പിന്നാലെ പോവാതെ താരതമ്യ 
ന വിലകുറഞ്ഞതും ഗുണമേന്മയുള്ളതുമായ ഓഷധങ്ങം നിര്ദേശി 
ക്കുവാന് ഡോക്ടര്മാര് ശ്രദ്ധിക്കണം .വിവിധ സ്ബാന്ഡ്' ഓഷധങ്ങളു 
ടെ താരതമൃയവിലകളെപ്പററിയുള്ള വിവരങ്ങഠം ഡോക്ടര്മാര് ക്ട് എത്തി 
ച്ചുകൊടു ഓന് പ്രൊഫഷനല് സംഘടനകഠം മൂന്കൈയെടുക്കണം . 

“പാവപ്പെട്ട രോഗികഠം"ക്കു വേണ്ടി ഡോക്ടര്മാര്ക്ക് ഫലവത്തായി 
ഇടപെടാന് കഴിയുന്ന ഒരു മേഖലയെന്ന നിലയിലാണ് ഓഷധവ്യവ 

സായത്തിന്െറ കാര്യം ഇവിടെ പ്രത്യേകം സൂചിപ്പി ക്കുന്നത്”. നമ്മുടെ 

ആസ് പ്ര്രികളില് പൊതുുജനങ്ങം നേരിടുന്ന ചെറുതും വലുതുമായ 

ഒട്ടേറെ (പശ് നങ്ങഠം പരിഹരിക്കൃന്നതില് ഗണ്യമായ സംഭാവന നല് 

കാന് വ്യക്തികളെന്ന നിലയിലും തങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണല് സംഘട 

നകളിലൃടെയും ഡോക്ടര്മാര്ക്ക് കഴിയും എന്ന് തീര്ച്ചയാണ്. 

അതിനുള്ള കര്മപരിപാടികരംക്ക്” ഡോക്ടര്മാരുടെ സംഘടനകഠം 

അധികം വൈകാതെ രൂപം കൊടുക്കുമെന്ന് നമുക്ക” പ്രതിക്ഷിക്കാം . 

മെഡിക്കല് വിദ്യാര്ഥികഠം നിരവധി പൊതമുജനാരോഗ്യ(പശ”ന 

ങ്ങളില് അടുത്തകാലത്ത് സജീവമായി ഇടപെട്ടുവരുന്ന വിവരം ഈയ 

വസരത്തില് എടുത്തുപറയേണ്ടതുണ്ട്. ഓഷധവ്യവസായരംഗത്തൃ നട 

ക്കുന്ന ചൃഷണങ്ങഠം തുറന്നുകാണിച്ചു കൊണ്ടുള്ള വിവിധങ്ങളായ (പ 

വര്ത്തനങ്ങഠം മെഡിക്കല് വിദ്യാര്ഥികഠം കഴിഞ്ഞ നാലഞ്ച് വര്ഷക്കാ 

ലമായി നടത്തിവരികയാണ്. മെഡിക്കല് കോളേജ് മാഗസിനുകളില് 

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നിരവധി ലേഖനങ്ങഠം പ്രസിദാധീകരിച്ചി ട്ടുണ്ട്. 

ചര്ച്ചായോഗങ്ങഠം സംഘടിപ്പിച്ചും ലഘുലേഖകളും മററും പ്രസി 

ദ'ധീകരിച്ചും മെഡിക്കല് കോളേജ് കാമ്പസിനകത്തും പുറത്തും മെ 

ഡിക്കല് വിദ്യാര്ഥി കഠം മരുന്നു വ്യവസായരംഗത്തെ അശാസ്രതീയത 

കഠംക്കെതിരെ യുള്ള (പചരണ പരിപാടികഠം സംഘടിപ്പിച്ചുവരുന്നു 

ണ്ട. കേരളത്തില് അടുത്തകാലത്ത് വ്യാപകമായി പടര്ന്നുപിടിച്ച 

വയറിളക്കരോഗബാധക്കെതിരായി ആധുനിക-ആയുര്വേദ-ഹോമിയോ 

വിദ്യാര്ഥികഠം ഒത്തൊരുമിച്ച്” നടത്തിയ ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ-രോഗ 

(പ്രതിരോധ (പവര് മ്തനങ്ങളും ശ്ളാഘനീയമാണ് . ജി 

ര യി ന 

ക് ഴ് 


